
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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ΘΟΡΗΟΟΘΙΗΒ 

ΤΒΛΟΑΘΙθΙΛΔΗ 
--««.--.Ψ....» ,.,.. 

ΑΔΑΡ 

ΟΡΤΙΝΟΆΙΝ ΜΒΒΟΒΌΝ ΕΙΡΕΝ 

ΠΨΦΕΒΌΜ ἘΒΕΟΕΝΒΠΙΤ 
Φ 

ΕΤ 

ΒΒΕΥΙΒΌΝ ΝΟΤῚΒ ΙΝΡΤΒΌΧΙΤ 

ΟΑΒ. αΘΟΤΤΤΟῸΒ Αὐσ. ΕΒΕΟΒΌΤ. 

ἘΡΙῚΤΙΟ ΤΕΚΤΊΙ4.4. 

ΥΟΣΙ,. Υ͂. 

ΤΒΑΟΘΗΙΝΙΑ ΒΕ. 

ΠΙΡΒΙ͂ΑΕ 

ΑΡΌΡ ἘΒΝΕΒΊΤΌΜ ΕΓΠΕΙΒΟΒΈΒΟΝ. 

1851. 





ΟΡΗΘῸΟΙΠΙ5 

ΤἈΛΟΗΙΝΙΑΕ 

ΑὉ 

ΟΡΤΙΜΟΒΟΌΝ ΨΙἜἊΒΒΟΒΟΌΝΕΙΒΕΝ 

ἹΤΕΆΌΝ ΒΕΘΟΕΝΒΌΙΤ 

ΕΤ 

ΒΒΕΥΙΒΌΒ ΝΟΤῚΒ ΙΝΘΤΆΧΙΤ 

σΟΘΟΒΒΕΌΌΒΚ ἨΗΕΒΕΜΑΝΝΌΞ. 

ΕΠΙΤΙΟ ΑΓΤΕΒΑ. 

ΠΙΡΘΙΑΕ 

ΑΡΌΡ ἘΆΝΕΒΤΌΜ ἘΠΕΙΒΟΉΒΕΟΜ. 

1848. 





Φ 

᾿ς ΡΒΑΕΚΑΤΊΟ. 

! 

θυ δΔηΐῖ6 ᾿05 56Χ οἱ ΥἹρΊΠ.1 ΔηΠ05 500]10- 

6115 ΤΊ Ιη185 ΘΘ ΓΘ, ἢδ6 0 ΘΓᾶπὶ ργδοίδίι5. ..Εἃ 

ἴθυ]α Αὐρ. ΘΟ}. ΒΟ ΒΠ6 6110, νἶρο δΙαραηί 5 Ἰαάϊοὶ!,. 

118 ἀἰ5511}}}15 6586 ὁΟ[6 "15 ΒΟΡΠΟΟ115 ἰΓᾶσο 6618 ν]βἃ 

οϑῖ, υἱ ἀυδιίαγοῖ, δὴ ΙΟροπῖὶ ροῖα8, 10 80- 

ῬΆΟΟΙ5, {θυθπάδ 65861. ἈδΒΡοΟπαΙς ΒΟ ]Θσ6 10 

Α. 1. αυ}. ΙΔοοθὰ5 ἴῃ οοιοπὶθυ5 ΘΟρῃΟΟ1615. [5 

ἸΏ}18 Ἰπσοηΐ0886. δὸ 50}. ΠΠ6Γ ἴῃ Θδπι 56 ῃ θη ἰἅΠι΄ 
ἀϊβραίαν!ἑ, αἱ οβϑἰοπάογοί, Π0 ΗΘ ΡΟῸ]8 ΟὈΙΓΌΠΩ, 

564 ΔΙΠΟΡΙ5Β αιδηΐὰ Υἱ 6856ῖ, ροσίδπι ἀΘΟΙΆΓΆΓΟ 

γΟΪυϊ8569 Ιάαὰ6 οὰπὶ ἀοοία οἵ ϑδρ᾽ πίον [η511- 

ἴ.1586., 4] αυϊάθημ ΠῸΠ παϊὰ 5 ΔΟΥΪ ΠΟΙΏΪΠ65., 5604 

νοίθγοβ Αἰ ΠῚ θη 565 6586 [6016065 ΠΑΡ ΌΓ5. Ερο 

αυϊάθη, φαοπιοάο 4ιὶ ϑορμοοίθιη οορσηϊίαπι Πᾶ- 

Βοᾶΐ, 8η φοῃυΐπα 51} μᾶθ6 ἔλθ] ἀυθίϊαγα ροπ851» 

-- 



ΥἹΙ ΡΒΑΕΒΕΑΤΙΟ. 

ΠΟ νἱάθο. Νδι 4υὯ6 ἀπδα Γ65 ἴῃ ΡΟΘ5] ΠΙΔΧΙΠῚΘ 

Ργοάυπὶ ἃ 400 4υ]4 βογιρίυμῃ 8:1, ᾿ησοηϊα) ρΡ06- 

515 οἱ ἀϊοίίο, 6δ6 ἰἰὰ δυιπί ἴῃ ἢδο Δ} οδθά θη 

αἴ ἰῃ ΘαἴΟΓ18, υἱἵ ΤΠ] ΓΔΙΌΓΙΙ5 5111, 851 4115 ὈΓΟ- 

ἴογαΐ Δ1αα]ὰ, χαρά Δ] Θπυτ 4}}) δοροοῖο ᾿πἀϊοαγὶ 

ἀρροαῖ. Ουοά 5] 65ῖ, φυαρά ΓΕρΓΟΘηἰ ἰῃ ΤΙΔΟἢΙ- 

ὯΠ5 αυθαΐῖ, [4 0 65ἴ δἰυϑιηοάϊί, αἱ Δ010 ἰδ η 6 ἃ 

βἰ᾿ ργορίογοα ἃ Βορβόοοῖα μδος ἰγᾶροοάϊἃ. Εϑὶ δηίΐπι 

1ῃ 115 ΓΟΡῸ5 ΡοΒθ1, 16 θα 5. ὨᾺ} πὶ ὑ5408Π) 

Ῥορίδπι ἰγᾶρί συμ) ἃ ΘΓΓΟΓΟ ΠΩΠΊΌΠΘΠῚ ἱΠΥ̓Θἢ 85. 

Νὰπὶ 81 πῈ οἷα φυϊάθπι, ροβίψυδιη οἱ δχθπιρ 8 

ΡΙυγπ 5. οἵ τη} {18 ἀοοίογαπι ΠοΙηπαπ) ἀϊβρυϊδ- 

τοί θα ἱπι !]δοίατῃ 68, φυϊὰ γϑοίαπι ἱπ Πο6 46- 

ὭΘΓΡΕ οἵ φυϊά ν!οθ0πὶ 311, 0}181π| 64] νἱἀθ1}}5 ἰΓᾶ- 

σόράϊδῃι, 4086 ναὶ 8]1410 τηοάο ρεγίοεϊδ' ἀϊοὶ ρο05- 

5ἰἴ; χυϊά ΠΑ ΠΡ, 51 νϑίογβ δαυϊἁ ραοοδγαπί, 

οἱ ΄φυϊάσπι 1}} 1ρ5,, ἃ 4108 51 Π0η ἱπυθηΐδ, οογίθ 

ῬΓσπι χροὶ α δίᾳθα δἀ σογίδηῃ [ὉΓΙἃ πη δα- 

ἀυοσία ε8[ ἰγαροοάϊα Αἱ πὰ Ῥουνυ σαίῃ τη 

ἢοο νΥἱζϊὰπὶ 65΄ ποπιηυπι ἀοοίογυμι, 4αθἀ 1η{6}}}- 

σοηθο [Δοϊπηΐ, υἱ 181} 1π|6}Πρᾶηϊ. ΑΥΘ. ΘΠ ὈΓΙΟΥ 

Γαἱξ ΡΓδθοαρι5, 4086 0}}4 πορυηΐ, ποπάσμῃ ἰῃ- 

νοηΐο, 404 ᾿ἰ5 ἱπάϊσογοί. Εδπὶ ροβίφαδπι ΟὈΒΟΌΓΟ 

σιυοάδιη ΙΔ ὨΘ4Ὸ6 οχρ]οαίο 86η5 ἱμνυθηογδηΐ 

ΠΟΙΪΠ65 δία 6 Θσοοϊυογαηῖ, πὶ ἀθπηυη), ΘΟ ρΡ8- 

Γδι5 ἸΠ[6 86 4.86 Τῃ8 15 Ιηἰπυ8ν6 Ρ]ΔοοΓοηΐ, ὁ0801.5- 



ΡΒΑΕΕΑΤΙΟ. ΨΙΙ 

5154.16 6115 ΓΟῚ Ἰηνοϑίσαί5, 4υὰ γοοία πη δὰΐ ῬΓᾶ- 

ΝΌΠῚ 6556ῖ, ἀἰβραυΐαγι, οἱ πα [4 φυ!μάθπὶ 51Π6 ΘΓΓΟ- 

Γῖθυ5, φῦρρα γοὶ αἰ 1} πῆ πδίυγα ΠῸῚ ὁΧχ ΟἹηηὶ 

Ρᾶγίθ ΡΘη 15 ρογϑρθοία, σοσρίυπι 6581. Αἰᾳι6 δά 

ἤυηο υϑ406 ἀΐθιη ἀἰϊὰ 8110 (ΘΙ ΒΡΟΓΘ ΟρΙΏ10 ΔηΪΠ)05 

ΟΟΟΌΡρΑν, οχ 408 νἱγία 65 οἱ νἱίία ἱγᾶσοθα! ΓΌΙη 

Ἰυἀ᾽]οδροηίαν, Ὑ 11 Ποάϊα Ῥ]ΘΓΙΒαΘ [δ{1 50}5 1 

ἀγδθοογυτῃ ἰγασοθάϊα ΠΘΟΟΘ5ΔΓ1Ὲ8 νἰδοίατε ἀθ 4ὺ0 

αυυπι ΜΠ] ἃ} Αγίβίοίθϊ α ἰγδάϊ τα 51:1, δρρδγοῖ, 

φυᾶηινὶβ ἴῃ Ῥἰογίβυθ ἰγασοοά!!5 ΓΔ ΟΡ πὶ [αϊο 

586 5ἰπΐ ρδΓί65, ἰδ, 6 η βου ρίογος ΕΠ γυπὶ [ἀθ0}8- 

ΓΌΠΙ ΠΟ ΟΟφ (ΑΥ1886 ἀ6 (Δἴο. Ὠ6 (σαΐϊθι8 51 11ἃ, 

ἘΓ ΡΔΓ α6βῖ, ᾿ἀ!οᾶΓ6 νου η}8, Π|4π|, 4υᾶπ) ᾿Ρ5ὶ 

νἱ ἀδ( ΔΠῚΠ}15 ἰπίογιηδίδπη θυ 8556 ΠΟΙΙΟΠΘΙΙ 

ἰγαφοράϊδο, Γαβρι οἰδπι8 Π6Ο6886 651: 60] 5ὶ 58[{15- 

ἴδοογηηΐ, Ἰαυάδηά! βυηϊ, οἰ ΔΙΏ81 ΤΟΥ, ΄αυοα ΠΟ 

15ἴδη) ποῖ ΟΠΘ ἢ 566.) ἰῃ ΘΓΓΟΓΟΣ ΠΟΙ ἀΘΓΠηΐ, ἰΓᾶ- 

δοοάϊδα ΘΟΓΌΙΩ ἰρ586 ΓΟΡΓΟΘἀοπάδα 51η1. Ουᾶ 

ἴὴ Γ6 δυίοπι 11 ἰγασοθάϊδο πίῃ ΡΟϑ δ 6856 

5ἰδίθογίηἰ, ΟΡ 6 οχ Αγ ϑίοίθα οοσηο58601 ροἰοϑί, 

αυἱὶ οἱ δοίδίϊα 115 ῬΓΟΧΙ πὴ 11, οἵ, αἱ 1056 αΓδθ- 

Ου5, ἀΥ̓ΔΟΟΟΥΌΠῚ ΠΟΤ ΡὨΠ]ΟΒΟρΡδίυ5 οδὶ. Αἀ ΤΓᾶ- 

οἰ ηἰα5 ν6ΓῸ αιοά διἰἸηοῖ, Π 1], φαοα ΙΔΟΟθ118 6χ- 

ἰβιϊπ|ᾶῖ, ΔΊΟΥ 5 ῬΟΓΠΙ Οἰο88πε νἱ πὶ ἰδ οἰΓᾶΓ 6 ρΟΟΐδηι 

γΟ 1856, οἱ αυϊάθιη ἰΘΠΠ ΡΟΓΌΙ ἸΒ[ΟΓα ἢ) ΠΩ] Ο]}16 

δἀἀυσίαπη, ποη τρϊμς ἰοησο ΓΟρΡΟΙ ἀπ ν] οἰ, 
4) ,.....«ὄἔ νύννις, Ἄξεις {νον οἱ Τὰ ί. : ἘΝ ἸΣ μ ξις 

ὍΣ ὑγενσενστνο γε. ψν ΠΠς 
ἧ ᾿} τ ἃ οἱ. ΖΦ τὰ Μ ὯΝ 

ὦ δὰ. ν οὐὐθον ενές! ΗΝ τ κ« ᾿ ἢ 
».Ρ 

τα ΝΠ ΩΝ 

᾿ ᾿) ἐλ !ιννν ὁ 
ΜῈ 

“"» Μ ΄- 

ν 



ὙΠ ῬΡΒΑΕΕΑΤΙΟ. 

4 4υοά ἰάθη ἀ6 ἃῆπο, 400 ᾿ᾶθο [018 δοίᾶ 

511, ἀϊϑρυΐϊανιί. ΑΙΏΟΓ δα τηἷὰ σίρπογοῖ 8] ἀ0- 

Ο6Γ6 Ροσίδ νο]υϊδεοῖ, Μϑάθδπι δἰαυᾶπι δυΐ Ρ]ι86- 

" ἄγαπι ἸηἰΓοἀποίδπ) ΟροΓίοθαΐ, ΠΟΙ ἢ ΘΙ ΔΠΙΓΆΠῚ, Ὀ᾽ΔΤὴ 

[ΘΠ πη, Ουΐ5 1Πἰο ἰχ ΘΡΓΟΡ ΡΟία 5, 481 ΔΠΠΟΓ 

δαΐ ᾿ρβὶα5 δυΐϊ Πδγου 15, αἰ ΓΙ σαα ΤΠ 6 515 [ὰ1|. 1{8- 

406 ΠΙυὰ τοοία ἀἰϊχιί δ Β] 6118, ΟὈ μη ἨΘΓΟΙ 5 

Δυσυμηθηῃίαμη ἴΔθυ]Δ6 6556. Οῃδ6 Γ65 4υυπ) νἱϑδὰ 

Ῥοθίδο 68861 δα τηθίιη ΙΒ ΓΔ ΟΠ ΘΙΏ4116 ΘΟΙΏΠ)0- 

νοηᾶδπι ἰάθπθα ἀ8856, 6ᾶπι 1116 ἰμἱϊ νἱᾶπ, {ιιᾶτη οἱ 

ἴατηδ 5118 ΓΘῚ ΠΟ ϑΙΓαΡαῖ, οἱ σοΟΙητηθηάζαθαί Γαῖ]0 

ῬΟΘ515 ἰγασίοδθ. Ηδγο]65 δῖ, οἱ τηοίᾳοΓ6; ΗδΥ- 

6165, 461 ΤΠ ΒΟΓΑΓῚ βροοίδίογοβ νοϊορθαῖ. ΕἸ οϑί 

1Πυἀ φυϊάριη οοηδθοαΐυ5, 564, 54]}161 αιρα δὰ 

τηθίαϊη, ΠΟ ἰᾶτη αἰποδοίίου αὐ ἴῃ Θοάϊρο Ἀδρθ. 

Νά ἴῃ ἰρ8ἃ ἴδθυ]ἃ ἃ ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ, ΡΓδθίθν Ὑδί! οἱ ἰ Ππὶ 

ἴῃ ορ βίο Ἠδγου 5, 81}}}} 6β8ῖ, φυοά Τηλσηιπὶ 8}}- 

406 πὶ τηοίαπι οχοϊίοῖ, πἰδϑὶ Δ] 10Π4 6 ϑβρθοίδιογοϑ 

βοδηΐῖ, Ἰηογίοιῃη ἨΘΓΟῸΪ ΠρΡΟΠά6γ6. Ταμ ἀθιηπι, 

΄αασὰ Ναβϑὶ βϑυδροοίαμῃη ἀοηυπὶ ΘΟΠΒΕΠΡἰ ΠῚ 406 

80115. ΘΔΙΟΓΡΟ ΥὙΘ]]5 ΘΟΙΙΠΠΘΙΠΟΓΑΙΌ) οϑΐ, σΓΑΥῸΒ 

16 Γ6 Ηδγου]ὶ πο ρ5. Οὐδ6 ργΔοοοάμηϊΐ, 418}}- 

ν158 οργορία, ἃ βυπὶ οομηραγδῖα, υἱ 5ἰἀϊὰ βρθοία- 

ΤΡ πὶ τη 915 δά ἢ οἰ ΔΙ Γᾶπι Οηνοῦίδηϊ: Ταδπὶ ΦΌΌΣΩ 

νἀσηΐ ἢ ΒΌΠΏΙη8 Δη1Π}1 τη οὐ Γαίοη6 {Ππ1π|. Οὑ05 

δΙΏΟΓΡΘΙΩ ΠΟΘ Ὠΐϊ, υἱ ΡυΪαΐ, ΔΡΕΠΟΙ0 ΓΘΊΠΘΓΕ ΟὈΡΙΪ, 



ΡΒΑΕΒΕΑΤΙΟ. ΙΧ 

ῬΟΓάθγο, 5666 ᾿ρ58πι ΟΡ 6155 πηἃ 1118 666 ἴῃ 

᾿ηδηϊίαμι σα ΘΟΠΙΟ6Γ6, ΠΟ ΡΟΒϑαπί Π0. ΠᾺΠ}Π5 

Οδ 558 8015 ΟἰἰΔΠ ΤηΘΙΠ6 ΓΘ, [ΟΡ ΠΔΙ4Ι16 618 

ΤΩΙ ΒΟΓΔΡΙ, 4υδπὶ ΔΡ56 η[15 ΠΘΓΟΌΪ5. π 46 ΘΟὨΒΘ(Εὶ 

ΠΘ06586 οΓᾶΐ, αἴ, Ζαυ1) ΘΟΏ51110 ροοίᾶ6 ΡΘΓΒΟηἃ 

ῬΥΙΠΟΙρ4115 Ἠδγου 68 6886 ἀορθοδί, ΤῈ ἰδῆθῃ οἵ 

ἴλοίο 688 ρᾶγί6β βυβίηοαΐ Ὠθίδη! γᾶ. Οὐδ ααυΠι, 

οΟρηϊο αυϊά ραίγᾶ856ῖ, 5686 Ιη ΘΓ δὲ ΡΓΡΓΒ4ΌΔΙΗ) 

Ἡδγουθ8 ἰπ Βοομδπι ἀρροχίαϊι5 65ἴ, ἤδγὶ Ποη Ροίοδβῖ, 

4υὴ ροϑίγοιηυβ ἴδθυϊδθ δοίᾳβ, 4υδην 18 ΡΘῸΓ 86 

ΘὐΓοβυ5. [ΔΘ ἢ ὩΟΠ 6586 ΠΘΟΟΘΒΒΔΣΠ8 ὙἹ ΘΔΙΌΓ, 

4υΐρρα τῷ οἰῃηηὶ, 4086 ἰηβεπἴ8 ἴχογαί, ῬΓΟΣΘῸΚ 

Ῥογδοίδ. θυοὰ 5ὶ ΗΠΘΓΟΌΪΘ ΠῚ ΓΙᾺ 1ῃ 5ΟΘ ΠΏ 81) δά- 

ἀυχ 556 ροοίδ, ΒΘ ΙΔ] Γᾶμη ΔΘ 1 Υ150 οἱ 5118 001- 

115. ΘΟηΒΡΘΟίοΟ τῃηλΡ ἐγαοίαία 5.8ὲ τηᾶπ8 ἱπίθγθη- 

ἰοτῃ 16 615561, ΠΟῚ 8011 ΘΟΙΔΟΓΟΓΟΐ ροΟΞίΓΘΙᾶ ΡᾶΓ5. 

θ6Π6 οὕ ΒΌΡΟΓΟΥΙΡυ5, 868 ΠῚ Ἠδγου 68, αἱ 

ΠοΙΔΏΓᾺ6 οδ588 ἴῃ 806ηἃ ΘΥροδίία8, Τγ0}10 Τὴ 8- 

ἸΟΓΘῚ τηονογοί τ ]ΒΟ ΓΑ 061}, ὉΝὶ, 4υδηΐο πηᾶρὶς 

Ποϊδηΐγδθ υἱθ68 ἀο]ογθπηα5, ἰΔπίο σγανίι8 ΗΘΓΟΙ] 5 

05 ἋΟ]ΟΥ ἰδηρογοῖ; ἀαδηΐο δυΐοιῃ πὰ Πα ΙσΉΪ5 

ῬΟΓΘΒηίροη ΥἹάΘΓΘΙΏ.5, ἰδπῖο ΙΔ Ι5ΘΓΔΒΙΠΟΓ {ΠΠΠ85 

ΔρΡράγογοῖ ἀδδροσαῖίο. Εδπὶ γί Ομ) ΘΓ δ0- 

ῬὨΟΟ]65 Β0η ρΓγδοίυ ογῖΐ, ΖύδοΡ γα ἱπὰ}}}16 681: βοὰ 

ἸΔΙΏ ΘΠ, 51 8}}} δηΐδ δὰ ἰάθη ἀγρυμηθηΐυμη ἰγδοίδ- 

Γυαπΐ, Ροίαϊξ οἱ, φαοὰ 546 06 ἰγᾶρΊς 18, ΔΟΟΙᾺΘΓγΘ, οἱ 



Χ ΡΒΑΞΒΕΑΤΙΟ. 

4υυπὶ ΡΓΙΟΓΟ5 Δρίίοτα ἀθαϊβ8οηΐ, γὰγ Δ ϊ οδ588 

αἰ φυϊὰ τη ἃρία Ἰηδιϊ πο γοῖ. Ὑ Υαπὶ οἰδὶ ΘΟΙΏ- 

ΡΟΒΙ(0 ἀΓρυμη θη, [ἢ 410 ΘΘΠΘΓΟ ἃ ῥ᾽ ΘΓ Βαπ6 οί 

ΟΙΏΙΙ ἰΘΙΏΡΟΓΟ Ρδοσδίμμη, ΠΟΙ ἰπ γᾶ νἱἀθί!  ΓΘ- 

ΡΓΟΠΘΠΑΙ Ρ08856, ἰδθη Ορίογα ἰδ) ἃρίθ ἰηνθηίβ, 

ἴλη δοουγαίο 6ἰαθογαί, ἰδπ) ἀοοία χροὶ δ βυηΐ, 

αἱ που ποιηίηδ ἢδ60 [ἀἰνυ]8 ΠΟΙ ἢἑ ΠΟ ΙηΔΧΙ ΟΡ ΘΓ 

ῬάσοΓο ἀοθοαῖ. θιοά 8ὶ ἰῃ ἢἷ5 ΓΟΡυ58, υἱ ΞΌΡΓΔ 

ἀϊοοθᾶμι, οἱ ἱπσοπίυπι ΟΡ 0}18 οἵ ΟΥΔΙΟ 118 πηᾶ- 

Πἰοϑῖ8 οδί, υἱ να] βὶ 411} ἰγαρίοο δάβουγρίδ 6ϑβϑϑοΐ 

Πδθὸ θυϊδ, ΒΟΡΠΟΟΙΪ οᾶπ|, υΐ υπο Ποββθηΐ, {Γἰ- 

θυΐϊατι ΤΟγοηϊ: ΠΟῺ ΔΙ 16 46 68, φιοὰ 84 ρορίϊοᾶ5 

νἱγίυ 65 οἱ ΟΥδΙΙΟἢ 8 οἰασδηςὯπὶ δ[(ποῖ, 48π| ἀ6 

σοί γῖὶ5 δυϊὰ9 ρΡοοίδο ἱγασοθα 5 βοη 6 π ἀπ ΓΙ. 

γογυαι οἰβϑὶ 660 ΠἰΓΙΠο 6 ἀσ᾽θοίοῦ ρο0681 ΒΟΡΠΟΟ]15, 

ἰδηθη ἸΟΠσ6 Δ] 16 η08 80: 80 1114, 4ἃ ΡΙΘΓΟΒ406 

16 ΠΡ Υἱᾶθο, 8 ΓΒ 0η6, 4086 4υδάδηη ἐδθοᾶ 

ΔΗ Παυ ἴδ118 ΓΟΥΘΓΟπΪἃ οἰϊᾶπ 6ἃ ΔΙΏΓΔΙΓ, 4086 

ΔΩ δι σαυπὶ δδὶ υἱγαπὶ 15 ΥἱΡΓ 8, 8ὴ ἴῃ νἱ 1} }5 

Ροίϊα8 πυπιογαγὶ ἀθθοδπί. δ᾽ δυΐθιη 868,10: ρΓἃ- 

γϑη {Π|Π4π οἵ Ἰηδρη  Ποδπι 5 0] 10] 86, 4080 ἰπ 

ΑΘΒΟΒΥΠ. οΓΑῖοἢ6 ὁΟηϑρίουδ 6ϑῖ, πίη] 1Π|ἃ Ἰηΐ6Γ- 

ἄυμη νογθογυ βἰγοριία 50} }8ἰδ αυδΟΓ6 8, 

Ἰἰδ 6556 Δ ΒΟρΠοοῖα ἰομηραγδίδμη, υἱ 18 ἀοοίαᾶ 

Ροϊϊυ5 αἴθ γι Ποο8ἃ ἀϊοί0η6 ΡοΘϑίθ ἃ νυ] Γὶ 

ΒΘΠΙΏΟΠ6 ἀπ συ θηάδηη ρυΐᾶγοῖ. ΝΟ ΠΙΓΌΠῚ, 



ΡΒΑΞΕΕΑΤΙΟ. ΧΙ 

΄αυυσ 1486 νἱάθαπη8 ΠΟΠΆΪΠ65, ὉΡὲὶ Βἰ πη ρ] οἰ δῖα 

8111 βυαηΐ, 4υ8ρ 1 ΟἸΒΙΙ ΓΘ [ΘΙΏΡΟΓΘ ῬΓΪπιᾶ οϑί, 

ΡΠ οἰοβίογα Πυδοῦοσο. δοὰ δοθὺ δϊηοάυμῃ ρΡ6- 

ΓΙΟΌ]Ο88 Υἱὰ 6βϑί, 4υΐα ἀ{Π0 116 691 τηοάπ!η ἴΘΠ6ΓΘ: 

ὑπηᾶάδ [6Γ6, {πᾶ6 ἀοοία νἱάοτὶ να]: ΟΓαῖΊο, 'π ππο- 

Ἰεβίδπι 4φυδιηάδη 1π|ρ 10 αἰ! 0Π6πὶ ἃ 4.6 ἱπέγ δ [10- 

Π6ΠῚ ΥὙΘΡΙΪ, οχ συᾶ ἰπϊογάσπι αἰ 6116 6δὲ ΘΓΌΘΓΟ, 

αυϊά 5οηβοῦ βου ρίοσ. [Ια 10 ἰσίίυν [ϑιἰρίο 

ΘΟΡΒΟΟΙ68 1] ΟΓΔΙΌΠΟΠῚ 8.8π| ΘΟἢ5.1{1586 υἱ- 

ἀοίυγ, [Δ οἱ 6ἃ ᾿πίογάυπι 1ᾶπὶ πῃ 1Π|8ηὶ ΡΓίοΠὶ 

Ἰπ0 ποῖ, 4πδὲ ῬΓΟΡΓΙΟΡ 681 υἱι10.“" 

ΑΙ ἀ6 ἰὰο ἰγαροράϊα ᾿πἀϊοαγιηΐ ΟὉ}]Π6] 05 

ΗδΙθΔΟΠ6Ρ, ΑΠΌ ΒΥ ΔΘ 815, 4υἱ ἀ 85 γίδ θη θη) ἀ6 

ΒΟΡΠΟΟΪ18 ΤΎΔΟΙΙΠ115 οἀΐά ῖ ΒΟΡΟΙὶ ἃ. ἢ. 8. ΧΧΧΙ. 

οἱ 40} ἅ8η0 ρΡοϑί [ῃ ΙΌΓΠ15 80 ΠΟ] αἰ ἰοἰβ Ρ. 897 

5614. ὀΟΙΒΌΓΔΠῚ 1}Π1Πὺ5 αἰδβογίδι! 015 ΒΟΥ ρβιῖ, ΑἹ. 

Οδρο! ] πδηηι8. ΗΙ χαυπ ἢ οἰδηίγᾶμι, πο Ἠθργου- 

Ἰο), ΡΟΓΒΟΠΔΙΏ ὈΓΙΠΟΙρΡᾶΙΘ ἢ) 6556 ΠΟΠΙΘΠΘΠΘΓΕΗΐ, 

Ὑ6ΓΡθῸ 8015 4υ8π| ΓῈ ἀἰ5Β0 ΠΈΓ6 ἃ [η6 ΥἱάδηίΓ. 

Νδη 660 4υοᾳὰθ 5ἰιἀ!α βρθοίδίογΓ ) Τὰ ]5 δά 

ΘΙ ΔΓ Π) ΘΟΠΥΘΕ ἸΔΙΟΓΘΙΩΠᾺ6 ἀθδ Πυΐι5. Βογία 

τησίυπι οἱ τηἰβογαι ποῖ 4υΔπὶ ἀ6 Δ056η15 Η6Γ- 

ΟὉ}15 Γογίαπα οχοίτατὶ ἀϊχὶ. Νύσῃ 4118 6ϑὲ μαϊ5 
ΔΡΡΟΙΙΔΙ Οἷα ροϊοβίαϑ, 51 8018 Γ6ὶ δοίδθ δχροϑί[|0 

Βρθοίδί: 4118, 81 γί οηθῃ 4ἃ ἰγΓδοίαία 651 ΓῸ5 

δὰ δηϊὶ 5650}: δἰδοι ΟΠο486 ΓαίοΓ 8. ΒΓί- 



ΧΙῚ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

115 ἰγδοοθάϊδο ν6 Ὁ 15 ΒΘ ΔΠΙΓᾶ ΘΠ 6. ἀἰοἰζ Δηΐθ 

Ολἰϊαπη ρο88586 θϑδίιμῃ ῥγδοάϊοαυὶ. 14 ψφυαυπὶ 8 

518} ὙΠ] Δ ΔΡΡ]οοί, ἀ6 56 πιδίμ 66 υἱάρίατ, 5υ86- 

406 Ι͂ΟΓΐυΠ86 ουγϑυη ἀθηυη γα βρθοϊΔίΟΥ ΒΕ. 

Αἴ χηᾶυπι φυοά χηοίαἱξ ροΡποὶ φυ!άθπι δὰ [0881], 

ΨΘΡΌΙΙ ΠΟῚ 68ΐ ἰρβίι8, 564 ΗΘΓΟ.]15, 4αοΙη ἴῃ [δ 15 

δἰῖ ἰδ δὰϊ νδουδιη ἸΔΒΟΓΙθ15 Υἱίδη ἄρσογα, δαυΐ 

ὁχοράργε νἱΐδΊΌ. ΕΥρῸ Ἠογοῦ 685 18 68ῖ, ου05 [ὉΓ- 

ἴὰπᾶ 1π ἰδοῦ πηΐη6 αϑὶ, υἵ, 51 ΓΘ) Ζυ86 ΔΙ [ῸΓ 

. ΦΟΟΙΒἰ ἀΟΓΔΙ.5, ἢ 51} ῬΟΓβΟηδ ὈΓΪΠΟΙρΡ4]18 6586 

οΟηδοπάυβ. Εθὁ 5ὶ δϊ Υἱῦὸ ραν ΒΓ 6ϑί ΒΘ Ι ΔΉ Γᾶ 

δυΐ ἀο! γα Ἰηογίαο, 1ἃ ραῖοί 5ΘΟΥ ΠἀΔΡ ΠῚ 6856. 

Εἰ τα ᾿η5}{{π||556 ΒΟΡΠΟΟΙοῚ ἃγσυμπιοηίΐυπι [4118 6 

60 οορπῃοβοίίιν, φυοά ροβίγοιθᾶ ρᾶγ8 ἰγάροθάϊδα 

τοῖα ἰπ ογαἀο]Ϊ τηογίς ΗΘΓΟΙ 18 νογβαΐαγρ. Αοοράϊί 
δυἀ. ΝῸΠ 6βἴ δῃΐ [ἢ 1185 486 6]οῃηθηΐδ 8ιηΐ 

ἴλθυϊδα γαϑίϊβ νϑηθπδῖδα τη 5510, 6086 1η Ιη64ϊ0 

γΟΡΌπ, ουγϑὰ αἱ ΔΙ χυϊὰ [ογίαϊΪ πὶ Δἃ0 δάναπία 

0186 ΔΡοοββϑιίαῦ. θυδ6 Γ65 {πὶ ΘΙ αϑηηο αὶ 5ἰ1, αἱ 

Βοίδηγα νοΓ α[ Π6 1ρ58 ἤΘΓΟῸΪ ΙπἰοΥΓ π ΡΔΓᾶἃ- 

γΟΡΙ, ΠΟΙ ποη ροίοβί 41}η, 4Ζυ1) Πηᾶχὶ Πηἃ ΡΔΓ5 

ἰγασοθάϊδο Δ08θηίθ ἤδγου]α ἃρσαῖιγ, ΟἹ] Ϊ8 ΒρθΟίΔ- 

ΤΌΤ ΟὐΓὰ οἱ 5010] 100 56 δά ΠεοίΔΠΙΓᾶπ γογίδί: 

4086 1Π[6]16] ΟΓΓΟΓΟ, ἀπ) ΘΟΠΒΟΓΎΑΓΘ 810] ΔΙΠΟΓΘῺΙ 

Ἠδγου] 5 ουριΐ, οἱ ΠΠπῸπὶ 511 ρα γα οἱ 5656 60}- 

0 θη ΟἾΪΡΔ6 1ἢ βιππηδηὶ ἀο 5 ΘΓ Δί ΟΠ) (0η- 



ΡΒΑΈΕΑΤΙΟ. ΧΗ 

ἰδεῖ. Ργορίογοα 586 ἰἀϊοαθδῃ), 51 ΒοΙΔΠΪΓὰ, 

Θ}18 Ἰηροπθᾶ 1Π40165 οἱ Ισῃᾶγᾷ ἀ0]1 ο}0Ρᾷ ΡΓδ6- 

ΟΡ ΔηΪπη05 βρθοίδ[ ΟΠ τοιηοῖ, ῬΟΓΒΟῊΔ θΓ- 

Πλἃ οβ8οῖ, Πυϊὰ5 τηογίο Πηϊοη ἀπ [1586 ἰΓᾶσο6- 

ἀΐαπ), ἤογίψια 14 ροίμϊ856, 5 1118 νοὶ διά ἃ πιοῦίβ 

ἩΘΓΟΙΪ]5. γὙ6] ΘΟΥΔΠῚ νἱ80 οἷ 5 ΘΓΙΟἾ Δί. 5101 ΤΠ ΔῊ. 

ἰηἴεγγοῖ. Ηοο ροβίγοιηυτῃ οἱ Ηλι ΔΟΠΘΓ5 Ρ. 26. 

οἵ πηδρ]5 οἰϊδ (ὑδΔρ6]] 8 Πη08, υἱ [Οράυπη 86 ἀ6- 

ἰαβία 8116 βροοϊδου πὶ Υἱρογάγυηΐ: ῥγοίδοίο, 5ὶ 

Ῥορίᾶ, φυοὰ 5π|ϊ|ΐ (ΔρΟ]]πηᾶηηι.8, Ηδγου] οι ἰΐὰἃ 

86 ΘΟΡΟΠίοΙη ΘΔ 486 ἀϊοοηΐθη), 486 5οΥρία 8} 6- 

Τ2118, Ιπἰγοάυχίθ8εῖ. Αἱ [ἃ ΠΟ406 6ρῸ ἀἰχογϑτῃ 

ΠΘΩῸ6 8ἃ}108 ἀν 1401{ φαΐ ΒΟΡΠΟΟ]68, 51 οἱ Π]υἀ 

Ρἰδουϊσϑοῖ, ἰοΐι πη ρΟΒίγοηη δοίιπι 8116} [ὉΘΡῚΐ 

ΘΟΠΙΟΡΙ]Δίασι58. [ἃ Ὑ6ΓῸ [ΔΠΟΓ6 δὰπὶ ΡῬοίἶ556 

4118 παρα, φυῦμ [δοοῦὶ ἴῃ Απίϊσομα, ἴῃ 400 

ὕγθο, φυῦσμι Οὐ βιϊηδί!0η6 508 οἱ ἢ]1]0 οἱ ὑχοῦῖ Π6- 

οοϑϑι ἴθ) ΙΩΟΓΙΘΠἀϊ δἰ }15861, δά 1058 τῃογίθο- 

ΤΌΠΙ ΟΟΙΡΟΓἃ 586 015511}18 ΡΟΘΠ ΘΠ 186 511Π}}}}}8 60}- 

Ποιίυγ. δα ρῥγδοίι ἴῃ ΤΊΔΟΠΙΠ115 ροοία 14, χαρά 

ΡΟΡΟΪΆΓΟΒ 5105 ΟΧΘΡΘΟΙΔΓΟ 5016 0δῖ, υἱ 5ΠΠ|1 ἢ6- 

ΓΟΪΒ ἰπἰογ 8 ΓΟΡΊΒ46, 6Χ αὰ0 οπὶ δὲ ἄδ605 

ΒΒ] ίαπι ΟΓΘἀοθδηΐ, σΓΑΥ ΠΡ ἀϊρηθ 416 650 Ὑ}}6- 

Γαῖαν. ΑἸὰ (δ ρο!]πᾶηηο ἴῃ 1ρ88ἃ ἱΓασοσάϊα 4150}}- 

σπσραηΐ, 564 6ἃ ΡΑΓ ΠῚ ἢὰΠῸ οἰησηάδία 5ιηΐ, Ρ8Γ- 

{π| τβοῖθ ἰπἰ6}]6 εἴα ποπ μᾶθοπΐ 4αοά νἱ ΠΡ ΓΘΙαΓ. 



ΧΙΥ ΡΒΑΕΕΑΤΙΟ. 

(οάϊουμ) ποίϊ5 υϑὺ8 βὺπ| Ιἰϑάθαι συϊθιι5 (. 

διπάοτῆυ8β. ϑαηῖΐ {Π1] Ῥαγίβ!ηὶ ΒΡΓΌΠΟΚΙ ΔΑ, 6 Π- 

Ὀτγδηδοουβ. οἱ Β: ἰυπ γαϊοδηυ, Υ. {τ γα ποίᾶ- 

ἴυ8, Ηδν]οδηι5, οηθίι5. Ησΐὰ8 ΒΟΥ Ρ[ΌΓΔ5. τα} ιὶ 

προ γι νι [π|. ΒΟ ΚΟτ 5, 4ὰὶ οὐ ῬΑΓΙ 8.15 οοπία- 

ἰεγαΐ. 

ὑδίθγαμι δὶ αὶ Γ[ογίθ τ ΓΑ ηἴΡ Το ΓΑΡΙῸ5 

Τὴ θῃ  0Π6π) [ΘΟ η Ε. ὙΠ άδΡΙ, 4] οἱ ἀϊοανογὶῖ 

τ] ΕΠ η ἀδίοπ πὰ βθάγυμῃ ᾿ἰργυμη, οἱ φαὰ ἰὰ 

ἴδοῖ ορὶδίο]α πιὰ δηϊμὶ οἂπα 41 551π}} υϑί ΓΙ 5486 

οΓβᾶ [16 ΔΙ ΟΥΙ5 ἀοουϊηδηίαπι ΘΥΒΡΌΟΓΙϊ, ΟΣ 1ά 

[οοοΥῖπι ται οηθπὶ γοἀἀθηάᾶηη νἱά60. ὅΔ 606 Υυἢ- 

ἀσρὰ5 φαὰπὶ τὴ6 νἱδογοῖ, αυἱὰ βιὶ 46 φυβαβάδηι 

Ἰ0018 ΤΥΔΟΒΙ ΠΑΡ πὶ νἱάἀθ ΓΘ, ΘΥΡΓΟΙρβοσαῖ, Θ0Ὸ 

δυΐθη), αἱ Πὲ ἰῃ 5ϑεηοπθ, 4ι86 πἰ εἰ Βα θ 10 ἢ πι6η- 

ἰθπὶ γΘὨΓΟΠϊ, ΡΓΟΐΌ] ΘΓ, ἤοη υἱ οσοΓία, 568 υἱ ἀ6 

4υ 15 ΔΙ} }118 αυδαγοπάυμῃ 6856ῖ: συ 8556 γ60- 

Γαραΐ, ΤΥΔΟΙΙ πἰἃ5 ΔΙ σαοί Ἰοο5. 8} ἰδ ΓΟΙῸ 5. 1Π- 

ἰογρο αἰὰβ 6556, ἴῃ ἀἜΡΙΟ ΓΘ Πα Ραμα, ἀθηθο ἀ6- 

Ἱηοηϑβίγδίαηῃ νἹάθγθῃ. {{ δοοορίθμῃι ἃ} 60 ᾿ἰργὰπ 

Επηοπμἀδί!οπππὶ ΡΟ ]ορσὶ, Ἰοπσδῃι δά ουπὶ αἴ ΔΠ.10 15 

5ΟΡΙΡ81 ὀρ βίο τη, 48 ΟΡ ἀθ ΡΙΟΓΙΊ54α 6 ΤΠ] ἀ5- 

56 ΠΕ θη ἀυ 6856. ᾿παἀϊοα τη. Εδάρῃῃ ἴ6Γ6 ροβίθὰ 

ποίαν! ΑΓ 5 ΚΟΘΟΙΠΪΥ ἴῃ σοηβυγα 1ΠΠπ8 ΠΡ Υ], 

4υδ6 οἀἰία 651 ἴῃ ὨίΌΓΠΙ5. ΔΗ 40 8}}15 ἃ. Χ111. [45ς6. 

ΥΠΙ. Ρ. 747 56ᾳ4ᾳ. Ερο αυϊάοπι ἀ6 ΝΥ ΠΟΥ ἰη- 



ΡΒΑΞΕΕΑΤΙΟ. ΧΥ 

γοη 5 6ἃ α0186 ΠΟΘΙΏΪη6ΠῚ ΡΓΟΡαίαΓυα ἰπ|6}} Πρ 6 θη, 

5.16 η[10 ῬΓδοῖοτ; ἃ}1ἃ δυίθπι, αυΐθυ8 [8}}} 4υ}5 

ΡΟΒ56 ὈΓΔΟΒΟΓ ΠῚ σοηἤάθοηι 5 ἀ]οἰ}8 νἀ ΓΘ. Γ, ΠΟ 

Ροΐὰ! φυὶϊη 4υδῆινὶς ἰην 8 Ῥδιιο8 δι ἘΠ ΠΡΌΓΘΠΙ. 

Εδι οηΐῃ ὙΝΌΠ4ΘΓῸΒ Υἱῦ ΤΟΥ Δη ΔῊ 1551Π}}}18, 8}16- 

Π5 8}0 ΟἸηηὶ 1η8]8ἃ ἃτί6, ἰιἀϊοῖο δογὶ, θοχὰθ ἰπ 

ῬΓΙΙΪ5. δου 8 Δ 0] ΒΟ ἢ {ΔῈ ΙΠσΘΠ115 ἸΔΟΠΘΕ8, 

86 ἃ 5: ρΌ Ὁ] πίῃ γαθ ρτγοργιοἰαΐα ᾿ἰἃ 5ΘΠΙΡΟΓ Π)6ῃ- 

ἴ6π| ἴφια. ΟΟὈ]05 1 ὑῃ0 ἰδηίυπι ρυποίο ἀρῆχος 

άθοη5, αἴ, φυσιῃδαιηοάσυπ) αὶ Δ] 4υἱὰ ΡῈ ἱὰθυ 

6] 6560 011 σομ οι δηίγ, πὰ ὑηυ οοΓηδῖ δοὺ- 

ιἰ551116,) ἃ ΘσΟίοΓΙ8 ΓΟΡῸ5. ΟἸΔΠΙθῸ5, ΘΔ Π| ῬΓΟΧΙ ΠῚ 5 

οἱ 486 θη οορηίία ἰιαροὶ, Ὀ]4Π6 ἰῃ(6ΓΟΪΙ 515. 

θ00 ἢὶ υἱ 5ΘΙΙΡΘΙ δι} Προθβϑασίσπι αα!ἃ 6586 δυΐ 

βΒογὶ ποῆ Ρ0556 ῬΓΟηυηἰ6,, οἵ αυϊάθιη ΠΟΡῚ ΠΟ 

ΡΟ556 οἰἰδηὶ 4.86 [Δεῖ 6586 586} |55311}6 ναὶ ἢὰης 

ΠΟΙ ΠΘΙΠΪἸηΪ,, γῸ6ὶ ἀἰβοοῦο ὧχ ᾿ΙὈγῖ5. 8 605 [ἰἢ- 

ΒρΡΙοαγοῖ, Ῥοίογδι; πϑοθϑϑαῦῖα δαΐθπ) 6856 68 πὶ 

4.86 ΠαΥῚ ποαμδιηῖ; Ὁ}1 Υ6ΓῸ ΠουΓὰ νἱὰ βΠΠοϊΐ, 

ἰογια Πρ, 5.1 ππὶ ΒΟΡΠΟΟΙ15, ἰατη] λ τ 5101 50] 

ποία, ΠΠΘΙΠΟΓΔη5. Να Ζυϊἃ οΥλσσογᾶγο νἱ 6 ἅγ, 

ἈΠῸ ΓᾺΡ ΡῈ51110 χα! 6π|, 56 ἃ ΔΡΟΡ 55.110 ΘΧΘΙΏΡΪΟ 

οἱ υοὰ πα ἰρ86 υϊάδι ἱπβιιαγί ροββιῖ. ἴῃ ἰρ80 

ἤπα ΤΡΔΟΙ παρ Π65610 410 ρᾶοῖο ΟΡδί Πρ ΘΟ 6ἢ5 

δὰ ἤθη γοΓϑιΙη, 

μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νέους θανάτους, 



ΧΥ͂Ι ΡΒΑΕΒΕΑΤΙΟ. 

Τα ἴῃ ΕΠ ἢ ἀδί]οππ πὴ ΕΓ Ρ. 1685. ΄φυοὰ η6 

6650 φυϊάδηη οἰΐβηϑι.8 [ποῦ ν᾽ Ο]α[0 6 ΟΔ65ΌΓ86. 

γοθάο δρὸ 8], 51] 4154 8π 14 πα!Γαΐ 5 6886, 

ΘΟΓΙ 8] 46 πὶ ΠΙΡΓΟΡὰπ 4.08 46 πιο }}5 5010 51 

ἸΠΒΡΘΟΙ ΡΠ [1|556: 1086 4ὺἃ 681 801 βάποιᾶ δυ- 

ἀδοῖοῦ ὙΘΓΒΌΠΙ 58η15311}}1Ὲ ΤηθΔη 40 νἱίϊαῖ. δυ- 

ΒΡ σοί 4158 [ὉΓΙᾶ556 ΘῸΠὶ ἸσΏΔΙΡΌΠπΙ [1886 16 σ]5 

ΔηΔΡδΟϑίο μη. Μηδ: ἴυπὸ ἰδηίαμη), Ουρι 5 

ΪΏγΘηΓῈ ααοά δηΐθ 86 8}1}} Π0η ΥἹ ἰ556ηΐ,. οΓαᾶΐ 

᾿σηᾶ 18. ΑἸΙΟαυὶ Θ6ρ 165 5686 1086 τηϊΓδῖι8 6556], 

4υἱϊ Ξορίθπι 1η 8}}}5 [0618 ΒΟΡΠΟΟ]15 ποη ΟἹ η415- 

5861 δὰ ἰβἴδπι ΘΔΘΞΈΓΑΙΩ: ἴῃ Αἰδοα ν. 146. 1η ΕἸ6ο Γᾶ 

ν. θά. ἰῃ Απίϊροπὰ ν. 382. ἴῃ Οβάϊρο ΟΟ]Οη60 

ν. 1760. εἱ 1771. ἴῃ ΡμΙοοἰεῖα ν. 1448. εἱ 
1470. 6116 660 4ιϊάοηη ΥἹΓ ΟΡ 18 414 οἱ 

γροία οἵ ατγᾶθοο ΟἸ ΓΘ 501 ἃ Βορῇοοῖ6, ποη 

ΒΟΡΒΟΟΙΐ ἃἷν 86 ἀϊδοθηάυτη ρυίαγαῖ: 56 ἃ ΠΟῺ ἱπη- 

Ρυΐο ποορϑϑιίαίθ παίαγδο 5.86 ΟΠ ΓΙΟἴ0 4ιι86 θ0η8 

6 [Δ01. 



ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ͂. 

δορῆ. Ῥοῖϊ. Τ΄.. 1 





ΕΚ ΤῊΣ ΑΠΟΛΑΟΔΏΡΟΥ ΒΙΒΑ͂ΙΟ. 
ΘΗΚΗΣ 3) ΥὙΠΟΘΕΣΙΣ. 

᾿Ηρακλῆς παραγενόμενος εἰς Καλυδῶνα, τὴν 
Ονμέως ϑυγατέρα Δηϊάνειραν ἐμνηστεύσατο, καὶ 
διαπαλαίσας ὑπὲρ τῶν γάμων αὐτῆς πρὸς τὸν 
“Ἄχελῷον ἀπεικασϑέντα ταύρῳ, περιέκλασε τὸ 
ὅτδρο» 2) τῶν κεράτων. καὶ τὴν μὲν Δηϊάνει- 
θα» γαμεῖ, τὸ δὲ κέρας ᾿Αχελῷος λαμβάνει, 
δοὺς ἀγτὶ τούτου τὸ τῆς “μαλϑείας. ““ἅ{μαλ- 
ϑεια δὲ ἦν “ἀἱμονίου ϑυγάτηρ, ᾿ κέρας εἶχε 
ταύρου" τοῦτο δὲ, ὡς Φερεκύδης φησί, δύ- 
ναμιν εἶχε τοιαύτην, ὥρτε ποτὸν ῆ βρωτὸν 3) 
ὅπερ ἂν δὔξαιτό τις, παρέχειν ἄφϑονον 4). 
στρατεύει δὲ Ἡρακλῆς μετὰ Καλυδωνίων ἐπὶ 

1) 110. 11. οἀρ. 7. 86οΐῖ. ὅ. δ] ᾳφαυδοάδηι ἃ 16 Σ 
δογίρία Ἰεραπίαν. 

2) τὸ ἀριστερὸν Τυτη. , 8ίερἢ. οἱ νυ ϊραίδα. 
3) Τίάθπι ὥςτε βρωτὸν ἢ ἢ ποτόν. 
4) ΑἸά. ΤἸαηίϊ. ἄπονον. [πᾶ6 ἃ ΤγποΟθοΟ νυ [βἅ-- 

ἴυ ἄφϑονοὸν τε καὶ ἄπονον. 
18 



4 ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Θεσπρωτοὺς, καὶ πόλιν ἑλὼν ᾿Εφύραν, ἧς ἐβα- 
σίλευε Φύλας, ᾿Αστυόχῃ τῇ τούτου ϑυγατρὶ συν»- 
ελϑών, πατὴρ Τληπολέμου γίνεται. γενομένων 
δὲ τούτων εὐωχούμενος παρὰ Οἰνεῖ, κονδύλῳ 
παίσας ἀπέχτεινεν Εὔνομον τὸν “ρχιτέλους παῖδα 
κατὰ χειρῶν διδόντα᾽ συγγενὴς δὲ οὗτος 5) 
Οἰνέως. καὶ 5) ὁ μὲν πατὴρ τοῦ παιδὸς, ἀκου- 
σίου γενομένου τοῦ συμβεβηκότος, συνεγνωμύ- 
νει Ἡρακλῆς δὲ κατὰ τὸν νόμον φυγὴν ὑπο- ᾿ 
μένειν ἤϑελε, καὶ δὴ ἔγνω 1) πρὸς Κήϊκα εἰς 
Τραχῖνα ἀπιέναι. ἄγων δὲ 4Δηϊάνειραν, δ8ἰς 
ποταμὸν Εὔηνον ἦλϑεν, ἐν ᾧ καϑεζόμενος Νές- 
σος ὁ Κένταυρος τοὺς παριόντας διεπόρϑμευε 
μισϑοῦ 8), λέγων παρὰ ϑεῶν ταύτην τὴν πο- 
οείαν εἰληφέναι διὰ τὸ δίκαιος εἶναι. αὐτὸς μὲν 
οὗ»") Ἡρακλῆς τὸν ποταμὸν διέβη" 4Δηϊάνειραν 
δὲ, μισϑὸν αἰτηϑεὶς, ἐπέτρεψε Νέσσῳ διακο- 
μίζειν 10). ὁ δὲ πορϑμδύων 11) αὐτὴν ἐπεχεί- 
θει βιάζεσϑαι. τῆς δὲ ἀνακραγούσης1 3) αἰσϑό- 
μενος, ἐξελϑόντα Νέσσον ἐτόξευσεν εἰς τὴν καρ- 

᾿ δίαν. ὁ δὲ μέλλων τελευτᾶν, προςκαλεσάμενος. 
Δηϊανέιραν, εἶπε τηρεῖν λαβοῦσαν ἐν κόχλῳ, εἰ 

5) οὗτος ἦν ἴῃ ἃ Τυγηοθο. 86 οἰΐδ Βγαποῖι. 
ὃ) ἀλλ᾽ νυϊρο ἰηά6 ἃ Ταγηοθο. 
7) καὶ διέγνω να ϊρβο ἰηἀ46 ἃ Τύτησῦο. 
8) διεπόρϑμευε, μεσϑὸν γυ]βο. Ἐδάδπηι οὑπὶ ἰη-- 

᾿ογρυηοίίΐοης μεσϑῷ [0πϊ. 866. Ἐπηδησδίαπι ἰῃ 66. 
Βτυηοῖὶς. 

9) καὶ αὐτὸς μὲν ἃ ΤΌΓΩΘΌΟ ναϊᾳο. 
10) κομέζεεν 6α. Βτευπεῖκ. 
11) διαπορϑμεύων ἃ ΤΌΓΠΘΡΟ γνυϊμο. 
..} ἀνακραζούσης Βταπο. οὐπὶ 6ἀα. ἰηἀ6 ἃ ΤυΓ- 

Ὧ600. 



ΥΠΟΘΕΣΙΣ. ϑ 

ϑέλοι πρὸς Ἡρακλέα φιλίαν 13) ἔχειν, τόν τε 
ἰὸν ἀφῆκε κατὰ τῆς κόχλου, καὶ τὸ ὁυὲν ἐκ 
τοῦ τραύματος τῆς ἀκίδος αἷμα συμμίξας δέδω- 
κεν 14). ἡ δὲ λαβοῦσα ἐφύλαττε παρ᾽ ἑαντῇ. 
διδξιὼν ᾿δὲ Ἡρακλῆς τὴν Δρυόπων χώραν, καὶ 
τροφῆς ἀπορῶν, ὑπαντήσαντος αὐτῷ Θειοδά- 
μαντοὸς βοηλατοῦντος, τὸν ἕτερον τῶν ταύρων 
λύσας καὶ! 5) σφάξας, εὐωχεῖτο! 5). ὡς δὲ ἧκεν 
εἰς Τραχῖνα πρὸς Κήῦϊκα, ὑποδεχϑεὶς ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ, Δρύοπας κατεπολέμησεν. αὖϑις ἐκεῖθεν! 1) 
“Αἰ γιμίῳ βασιλεῖ συνεμάχησε Δωριέων 18). 4α- 
πίϑαι γὰρ περὶ γῆς ὅρων πρὸς αὐτὸν ἐπολέμουν, 
Κορώνου19) στρατηγοῦντος. ὁ δὲ, πολιορκούμε- 
γος, ἐπεκαλέσατο Ἡρακλέα βοηϑὸν ἐπὶ μέρει 
τῆς γῆς. βοηϑήσας δὲ Ἡρακλῆς 29), ἀπέ:- 
κέϑιρδ Κόρωνον μετὰ καὶ 21) ἄλλων, καὶ τὴν 
γῆν ἅπασαν ἐλευϑέραν ἐποίησεν. ἀπέκτεινε δὲ 
καὶ “ΤἸαγόραν μετὰ τῶν παίδων, βασιλέα Ζρυό- 
πῶν, ἐν ᾿Απόλλωνος τεμένει, “απιϑῶν σύμ- 
μαχον 33). παριόντα δὲ Ἴτωνα, εἰς μονομαχίαν 

᾿ς 18) φίλτερον πρὸς Ἡρακλέα Τατη. οἱ γυϊχαῖδο, πρὸς 
Ἡρακλέα φίλτερον Βταποῖς. 

᾿ Ἢ ἔδωκεν Βταηςκ. 
16) λύσας καὶ Τατη. οἱ νυ] χᾶίδα οπι πα. 
16) εὐωχήσατο ΤΆτη. να] φᾶίδο οἱ Βγαηεῖς. 
17) αὖϑες. ἐκεῖθεν ὄρμηϑεις Τυγη, οἱ νυ]. αὖϑες 

δὲ ἐκεῖθεν ὁρμηϑεὶς Βταποῖς. 
18) Δωριέων συνεμάχησε Τατῃ. οἵ νυ ]Κ. 
ἢ Μᾶτρο Τατγηοθὶ Κόρου δὲ ρδι]ο ροβί Κόρον. 
20) ὁ Ἡρακλῆς Τατη. οἵ νυ ]ς. 
21) καὶ οπηἰ πὶ εἀἀ. δηίς ΤτΩ, 
22) “Ἀλλαγόραν μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ βασιλέα 

“ρυόπων ἐν ̓ Απόλλωνος τεμένει δαενίμενον, ὑβριστὴν. 



6 ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

προὐκαλεῖτο 33) αὐτὸν Κύχνος ὁ “4ρδος καὶ 
Πελοπίας" συστὰς δὲ, καὶ τοῦτον ἀπέκτϑινεν. 
ὡς δὲ εἰς Ὀρμένιον 24) ἧκεν, “Αμύντωρ αὐτὸν 
ὁ βασιλεὺς οὐκ δίασε μεϑ' ὅπλων παριέναι. κω- 
λυόμενος δὲ παρελϑεῖν, καὶ τοῦτον ἀπέκτεινεν. 
ἀφικόμενος δὲ 8ἰς Τραχῖνα, στρατιὰν 38) ἐπ᾽ 
Οἰχαλίαν συνήϑροισεν, Εὔρυτον τιμωρήσασθαι 
ϑέλων.᾽ συμμαχούντων δ᾽ “ρκάδων͵ αὐτῷ καὶ 
Μηλιέων τῶν ἐκ Τραχῖνος, καὶ “Αρκρῶν τῶν 
Ἐπικνημιδίων, κτείνας μετὰ τῶν παίδων Εὔ- 
ρυτον 26), αἱρεῖ τὴν πόλιν, καὶ θάψας τῶν 
σὺν αὐτῷ στρατευσαμένων τοὺς ἀποθανόντας, 
Ἵππασον τὸν Κήῦκος, καὶ ᾿Αργεῖον καὶ Μέλα- 
να, τοὺς 51) “Ἱιυμνίου παῖδας, καὶ λαφυρα- 
γωγήσας τὴν πόλιν, ἦγεν ᾿Ἰόλην αἰχμάλωτον. 
καὶ “προφορμισϑ εἰς Κηναίῳ τῆς Εὐβοίας ἄκρω- 
τηρίφ, Διὸς Κηναίου ἑδρὸν ἱδρύσατο. μέλλων 
δὲ ἱερουργεῖν, κήρυκα 5) ἔπεμψε, λαμπρὰν 

ὄντα καὶ Μαπίϑων σύμμαχον Ταγη. οἵ νυ]. .4λλαγό- 
ραν οἴΐδπι ὁ. δηΐ6 ΤΌτη. ΒΡαΠΟΝΙα5 “αγόραν ἀεαΐί, 
νυ] αΐδηη βοουΐ5, 564 Ομ 5518 Ὑογ 8 αὐτοῦ βασι- 
λέα Δρυόπων. 

23) Ταγη. οἵ νυ ρα. προκαλεῖται. 
24) Ὀρχομενὸν ᾿Ὀτὶ. αὐ δρὰά Αρο]!οάοταπι οἱ 

Ἐπάαοοΐδηι. ΥΥ 6556} 161} Θῃμ ηἀδ[10 τοσορίᾶ ἃ ΒγαΠΟ- 
Κἰο. 

25) 14 Βγτυποκίαβ ῥτὸ σερατείαν. 
20) γογθὰ τῶν ᾿Επικνημιδίων κτείνας μετὰ τῶν 

παίδων Εὔρντον οἸμΐ58ἃ ἴῃ ΑἸά. οἵ Ταπϊ. ΡΓ. Ηδθοὶ 
Ταηςηἃ ΒθσιηἋΔ, ηἰδί 4φυοἀ τὰ ρῥτοὸ μετὰ, οἷ νυ ]ξαῖδ6. 

27) τοῦ ΑἸά. οἱ Πυπι1Π86. 
28) εἰς Τραχῖνα Αἶχαν τὸν κήρυκα γῸ] δίδο οἱ 

Βγαηοκίυ8. ΝΒ] Βογαπὶ ηἰἶδὶ κήρυκα δαβθοῖ Τπηϊ. 



ΥΠΌΟΘΕΣΙΣ. γ 

ἐσθῆτα οἴσοντα. παρὰ τούτον δὲ3 3) τὰ περὶ τὴν 
᾿Ιύλην Δηϊάνειρα πυϑομένη, καὶ δείσασα μὴ 
πάλιν ἐκείνην ἀγαπήσῃ, νομίσασα τῇ ἀληϑείᾳ 
φίλτρον εἶναι τὸ ὁυὲν αἷμα τοῦ ΜΝέσσου, τού- 
τῷ τὸν χιτῶνα ἔχρισεν. ὡς δὲ ϑερμανθέντος 
τοῦ χιτῶνος ὁ ἰὸς τῆς ὕδρας ἡσθίετο 1), τὸν 
μὲν Τΐχαν κατέβαλεν, εἰς Τραχῖνα δὲ ἐπὶ νεὼς 
κομίζεται. Δηϊάνειρα δὲ ἀχϑεσϑεῖσα 3.3) ἑαυ- 
τὴν ἀνήρτησεν. Ἡρακλῆς δὲ ἐντειλάμενος ὝΔ- 
λῳ, ὃς αὐτῷ ἐκ Δηϊανείρας ἦν παῖς πρεσβύ- 
τερος, τὴν ᾿Ἰόλην “ἀνδρωθέντα γῆμαι, παραγε- 
νόμενος "8) εἰς Οἴτην, ὅ ἐστιν ὄρος Τραχῖνος, 
πυρὰν ποιήσας, ἐκέλδυσεν ἐπιβὰς ὑφάπτειν' 
τοῦ δὲ μὴ ϑέλοντος, Ποίας παριὼν ἐπὶ ζήτη- 
σιν ποιμνίων, ὑφάψας, ἔλαβε τὰ τόξα "παρ᾽ 

866. 80 οἰΐδηι ΑἸὰ. οἱ Ιᾳῃϊ. ρΓ. 5864 [δὲ εἰς Κη ὔκα 
ῬΓῸ κήρυκα. 

29) παρὰ δὲ τούτον Τατη. οἱ νυ ᾳ. 
30) Τατη. νυϊκαῖδε οἱ Βερυποῖ. μὴ ἐκείνην μὰλ- 

λον. 
31) 18 664. τεῖϊ. υἱά. Η, ϑίθρ!ι. Τμ68. Τ. 1. 

1909. Ἐ. τὸν χρῶτα ἔσηπε Τατη. οἵ νυ]ῷ. τοῦ χρωτὸς 
καϑήπτετο Βταθοῖ. Βεαθοηίίἃ ἱπάθ ἃ ΤΌΓΠΘΡΟ 510 
θἀεδπίυν: τὸν μὲν “Μίχαν τῶν ποδῶν ἀράμενος κατῆη- 
κόντισεν ἀπὸ τῆς Βοιωτίας" τὸν δὲ χιτῶνα ἀπέσπα 
προςπεφυκότα τῷ σώματι" συναπεσπῶντο δὲ και αἱ 
σάρκες αὐτῷ" τοιαύτῃ δὲ συμφορᾷ κατασχεϑεὶς, εἰς 
Τραχῖνα ἐπὶ νεὼς κομέζεται. Βτιυμοκίιβ ῥγὸ ἀπὸ τῆς 
Βοιωτίας ὨδΡοΙ εἰς τὴν ϑάλασσαν. 

32) δὶς εἀὰ. νείῖ, εἰ ΒγΆΠΟΚ. 4Ζηϊάνειρα αἰσϑο- 
μένη οὖν τὸ γεγονὸς Τατη. Δ4ηΐανεερα δὲ αἰσϑομένη 
τὸ γεγονὸς ϑίθρ!ι. εἱ Γ6]]. 

33) Εαά. δηῖο Τατη. παραγενόμενος δὲ. 
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αὐτοῦ δωρδάν. καιομένης δὲ τῆς φλογός 4), λέ- 
γεται ψέφος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς αὐτὸν3 5) εἰς 
οὐρανὸν ἀναπέμψαι 6): ὄγϑα τυχὼν ἀϑανασίας, 
γήμας Ἥβην» τὴν Ἥρας ϑυγατέρα, ποιεῖ παῖ: 
δας “4λεξιάρην καὶ “Ἵνῥαμονϑῖλ. 

34) δίς Α1ἀ. εἰ 1πηϊ. ρΓ. πύρας [υηϊ. 566. πυρᾶς 
σοίογᾶθ. 

35) αὐτὸν οπιἰαηΐϊ 664. δηίο Τατη. 

36) ἀποπέμψαε Ἰυηί. 566. 

37) Ἔυτη. ναϊβδίδο οἱ Βγαηοῖ. ἔνϑα τυχὼν ἀϑα- 
ψασίας, καὶ διαλλαγεὶς Ἥρᾳ, τὴν ἐκείνης ϑυγατέρα 
Ἥβην ἔγημεν; ἐξ ἧς αὐτῷ παῖδες ᾿Αλεξιάρης καὶ ̓ Ανί- 
κητος ἐγένοντο. 

ΑΘΔΑΟΙ ἩΡΑΚΑΕΟΥΣ. 38) 

Πρῶτα μὲν. ἐν Νεμέᾳ βοιαρὸν κατέπεφνε λέοντα. 
Δεύτερον, ἐν “ἐρνῇ “πολναύχενον ὥλδσεν ὕδραν. 
Τὸ τρίτον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖς ᾿ρυμάνθιον ἔκτανε 

κάπρον. 
Χρυσόκερων ἔλαφον μετὰ ταῦτ᾽ ἤγρδυσε τέ- 

ταρτον. 
Πέμπτον δ᾽ ὄρνιϑας Στυμφηλίδας ἐξεδίωξϑν. 

38) ΗἸ γόγβυβ, ἃ Βγυποκίο οἷ, πο ϑυηΐ ἴῃ 
γυ καὶ 5 1ἰδ 18. 
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Ἕκτον, ᾿ΑἈμαζονίδος κόμισε ζωστῆρα φαεινόν. 
Ἕβδομον, Αὐγείου πολλὴν κόπρον ἐξεκάθηρεν. 
Ὄγδοον ἐκ Κρήτης δὲ πυρίπροον ,ἴλασε ταῦρον. 
Ἐκ Θρήκης, ἔνατον, Διομήδεος ἥ ἤγαγεν ἵππους. 
Γηρυόνου, δέκατον, βόας ἥλασεν ἐξ ̓ Ερυϑείης. 
Ἑνδέκατον δ᾽ ἀνάγει κύνα Κέρβερον ἐξ ̓ 4ἴδαο. 
Δωδέκατον δ᾽ ἤνεγκεν ἐς Ἑλλάδα χρύσεα μῆλα. 
Θεστίδϑω ϑυγατρῶν τριρκαιδέκατος πέλεν ὧθϑλος. 



ΤΆ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ͂. 

4ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
ΘΕΡΗΑΠΑῚΙΝΑ. 
Υ420ΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΤΡΗΧΙΝΙΏΝ. 
ΑΓΓΕΜΟΣ. 
ΔΙΧΩ͂Σ. 
ΤΡΟΦΟΣ. 
ΠΡΕΣΒΥΣ. 
ἩΡΑΚΛΗΣ. 



ΤΡΑΧΙΝΙΑ͂Ι. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕΙΡΑ. 

“όγος μέν ἐστὶ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανείς, 
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν ἐχμάϑοις βοοτῶν, πρὶν ἂν 

1. Ιηρρίδ σγδπγηλδίἑ ογαπι ουγίοβἰίδ5, 4υδϑὶ δηΐς 
ΒοΙοΆθα πος αἰείαμῃ αἰοὶ ἠραυΐγοῦῖῖ, πο ΔΗ ΔΟΠΓΟΗΐ- 
ϑηγππὶ ποίδυϊ(. Υἱά6 Επδίδι απ ρ. 361,29. (273, 43.) 
Αἰεγὶ ῥγίπηοβ ὑγεϑ υθγϑὺδ ϑίορδευβ ὅθγῃ. ΟΥ̓́, 88. 
Φανεὶς ἰδ 651 οχ Ποδηαί οδι888 δαάϊβοίαπ), υἱ, αυυπὶ 
ἀϊχονίι λόγος ἔστ ἀρχαῖος. ἀνθρώπων, Ραγιοἰρίαμ ΠἸυἀ 
οορί δίΐοπο γοίογδιυγ δα ἁ ἀρχαῖος. 

2. 10.414. εἴ Βιοῦδευ5, ου8 ἴπ 604. Α. ς ΒΌρΓΑ 
δαἀϑογρίυπι, ἐκμάϑοι, φυοα εἱ Μαι(ιμἷδο δάϑεϊνὶ αὶ ἰη 
ἀτδηλη. ὅτ, 8. 522. εἱ Βεἰ 4] τὰ 5 ργοθδῖ, υἱ ὈΘΠ6 60η- 
γϑηΐθηβ σαπη] [Ϊ8, 4086 ἀ6 56 ἀἰο Βεϊδηΐγᾶ; 86 ΏΒ0Π) 
6556 ΘἢΪΠ). ΠΟΠΊΪΠ6ΠῚ δΔηΐθ. 4π8πλ πιοῦί0}}5 οἷῖ, νἱίδη 
ϑδπι Γοοίθ ΟΟβηΟΒΟΘΓΕ. 118 8ἷ Βδεὸ ἱπιουργοί δι Γ. 
βροτῶν δαῖ ὁπ τὶς Ομ ηρβεη πὶ 6ὁ8ῖ, αυοά ἀυγαπὶ 
νἱἀοίαν, δυΐ οσὔπὶ αἰῶνα, υοά 60 οὔοηδυγυπ) 6586, 
4υΐα θη αἰΐοτα αι αυΐβ8, 564 50 8πη| Υἱίδπι αἰεὶ ἀδθεί 
0 δηΐθ πηογίεπι ΘΟβΏΟΒΟΟΓΕ : Πἰδ[ γὙ6} ]6Π}}8 ΡΓῸ βρό- 
τεὸν αἰῶνα αἷοὶ, φυοά 00 111 8πΔ ἰρ58Π) 8} δία Π δίοπι 
δίς 00 δρίᾳηι νἱἀοίαν. Αδοραϊΐί, φυοά τῷ ἴῃ γογ 8 
οὔτ᾽ εἴ τῳ κακός ἀγχαϊ!, δοηϊθηκδηι 118 Π| εἰς ἰἰὰ οηυη- 
εἰδίδπι Ὁ ΒΟΡΠΟΟΪ6 6886. υἱ ἴογο υδίᾳι, ἱ. 6. ὃἱ 46 
ἰυἀϊοδηάᾶ δ᾽ ἰογαπι Υἱίδ ἰη.6}}χαῖαγ. ΥἹά6 Ηγοἀοίαπ 
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ϑάνῃτις, οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ᾽ εἴ τῳ κακός" 
ἐγὼ δὲ τὸν ἐμόν, καὶ πρὶν εἰς “Ἵιδου μολεῖν, 
ἔξοιδ᾽ ἔχουσα δυςτυχῇ τε καὶ βαρύν. 
ἥτις πατρὸς μὲν ἐν δόμοισιν Οἰνέως, 
ναίουσ᾽ ἔτ᾽ ἐν Πλευρῶνι, νυμφείων ὄτλον 

1,32. βορθβοοίθπ ἴρϑυπὶ Οεἀ, Β. 1528. Ρ]υτᾶ οχοηρὶὰ 
πδροῖ ϑιοθδοῦθ ὅϑογη. ΟΥ̓́. Εἰ [,αἰϊηΐ ᾳυοᾳυθ. υἱ 
Ουὐϊάΐυ5 Μοῖ. ΠΙ, 135. 864 561} 6 61 αὶ ἃ 56 Π - 
ΡοΓ δσϑρϑοϊδηἀδ ἀΐθβ δοπιΐπηΐὶ, ἀϊεΐᾳθο Ὁ 88 - 
ἴ0.5 δηῖο Οδἰΐαπη Π6Π10 ΒυρΓο Δα [ῃ Γὰ 
ἀρθοῖ. Ῥοιοϑί γνϑγοὸ οἰΐδη ἐκμκαϑοιε δὰ ἤππὸ ἘΠ} 
δοοίρὶ, ἰηι0]]6οίο εἰς. 86ἀ [δἰοπάθπῃ ἴδηηθη., Π}0}10 
πιϊηυ.5 οἰ, δη8 6556. Π08Π} ἐχμάϑοις, ᾳφυοα ΒΡαΠΟΚΙΒ 
ἐχ ὁοοα, Τ. ἀραΐί, φυοάσυο ϑυΐάδο ρ]ογίᾳας οοἀά. 
1,64. οἱ οἀά. γοῖί. ἰῃ ν. αἰῶνα άθοηξ. [Πᾶ4αο {Πυ4 
γοοορὶ. Νδηὶ αυοά [,ϑηπορίο δὰ ῬΙιαἶδγ. τ. 183. η6- 
πιΐηὶ ἀοο δὶ ἰῃ πηοηΐθπι γΘηΐγθ. 

8. 18. 1Ὁ. Υ͂. Ιυηἰ. 2. οἱ Θίοθδευβ δὲ ϑυϊάδο 
ἄυο οοἀά. ϑάνῃ. Βαάἀ. δυΐάδε Θογνδηὶ ϑάνοε, οΠγΐἶ5850 
τῳ, αυοά οἰἶδηι ἰη οοἀἀ. ϑυϊάδο οπηηΐ 8 ἀθ681. 86 
ΤΟροί το τὸς πηοπυΪ Ρογβοημ8 ἰη Αἀά. δὰ Ηος. ρ. 103. 
64. 1,|Ρ8. 1η οοἀ. ΕἸοΓ. δογρίαπι οὔτε χρηστος. 

7. Ὕαυΐϊβρο ναίέουσ᾽ ἐνὲ Πλευρῶνι. Ἐτίυγαιία8 ἔτ᾽ ἐν, 
ᾳυοά Υἱίθπι ΥΥ ἱπ5Πθηίαπι [6 1556 ϑυβρ᾽ δυδίαγ, ααΪΐ 
ἰϊὰ νογϊ: σαπὶ δάμαο ΒδΡἰΓδγο ἢ ἢ Ρ]ΘῸΓΟῺῊ 6. 
Τη 50}0}118 Βοπι. ναίουσ᾽ ἐν. Οοἄ. ναίουσα δ᾽ ἐν. (οα. 
Ψεποί. ναέουσά γ᾽ ἐν. Νοαυο ἐνὲ ἢραπθ ἔτε Πλευρῶνε 
[εγαηί πυπιοτὶ ἰγᾶρίοἱ. Ὄχνον Πα ]66π| ὁσηδέπδα [16 Ὁἴ, 
Ῥγδοίον Ὑ. ἴῃ αὺὸ ὄγκον, ϑεενανίίψιθ ΒΓΌποκίαΒ. 
Οτλον, Ἰοοιοηθπὶ ἴῃ 5680}1}5 ΘΟ ΘΠ ΟΓδίδηι, 816-- 
Ρ᾿ιδῆυ8, Οδηΐογῃϑ, 8416 ργδοία]ογαηῖ, πιογίῖο, ἰἰδοὶ 
Γορυρηδηιδυ5 Μυβατγᾶνίο οἱ Υυαημάοεγο. Ησης τεΐυ- 
(αν (ἃ. ὙΥο [ἢ π5 ἀ6 860]. ϑορ!!. Ρ. 47. Ὄνκνον 5ἱ 
βογ ρϑίβϑοί βορῇ00168, Ὠ0η ἀλγιστον ροϑυ !ββ8οί, 566 
μέγιστον. 



10 

1ὅ 

ΤΡΑΧΙΝΙΑ͂Ι. 18᾽ 

ἄλγιστον ἔσχον, εἴ τις «Αἰτωλὶς γυνή. 
μνηστὴρ γὰρ ἦν μοι ποταμός, ᾿Αχελῷον λέγω, 
ὅς μ᾽ ἐν τρισὶν μορφαῖσιν ἐξήτει πατρός, 
φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος, ἄλλοτ᾽ αἰόλος 
δράκων ἑλικτός, ἄλλοτ᾽ ἀνδρείῳ κύτει 
βούπρῳρος᾽ ἐκ δὲ δασκίου γενειάδος 
κρουνοὶ διεῤῥαίνοντο κρηναίου ποτοῦ. 
τοιόνδ᾽ ἐγὼ μνηστῆρα προςδεδεγμένη 
δύστηνος, ἀεὶ κατϑανεῖν ἐπευχόμην, 
πρὶν τῆςδε κοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτε. 

11. ἘἜναργης ἀἰοίϊξ ρτορίοῦ βϑϑαυθηῖίίδ: ὨΌ 6 
ΔροΓῖο ἰΔΌΓΙΒ, ἱ. 6. ἰπίοψτδ ἰδυνϊὶ Βρ6616. ΒΌΠΟ. 
σδΡΪΐο ἐδυγί 0 ΒΟΠ1Ο. 

12." ιθτί ἀνδρείῳ τύπῳ βούκρανος. ἈΑρυά ϑίγδ-- 
θοηθη Χ. τ. 468. (703.) Τ. ΤΥ. ρ. 106. φαυὶ γεγϑ05 9 
εἰ 8644. δεν. ἀνδρείῳ κύτει βούπρῳρος ἰμ ρΡ[6Γ54118 
οἱ πῃ] οτίθ8 1ἰθγῖ8 ᾿ορίαγ, φυοὰ φαυπὶ ὀχαυΐδϑι 5 
βίι, [6116 ααΐβ διίογὶ βογίρίαγδθ ργδοίογθηἀαπι, ἃρηο- 
βοδῖ. Ας βούπρῳρον ΓΟΡΟΙΪ ϑίγαθο Ῥᾶυ]ο ροδβί, ἴδυγο 
σομράγαγὶ Πανίαπι ἀΟΟΘἢΒΡτΟρΡίου περί μιπὶ οἱ σΟΓΠ ἃ, 
φυΐθυ5 βίγορί 5 ἀφυδτυηι οἱ ἤσχιβ ἀοβί βπθηίαν, ἀΓᾶ- 
οοπὶΐ δυΐθπι ργΓοΟρίογ Ἰοησἰ πα ΐοπ οἱ οσατνδίιτδηι π1ρ8- 
ἴᾳ58. ϑ. πηοΓγ [ΔΌ0]Δπ) παιδὶ Ουϊάϊι8 ἰηἶ {10 110. 1Χ. 
Μείδια. 1η ρῥἱείατὶ5 υδϑογαπι δυΐ οδρίῖ6 ἰδυγίηο, δυὶ 
ἴογπμα ἢυπη8η8, 5864 σΟΥΠαΪυ5 Ἰοηχδαθδ ουπὶ θδΓΡᾶ 
οοηϑδρίεἰϊίυγ, αἱ ἱπ πυπηηο Μοίδροηίίηο, ἀδ 400 56τῖ- 
Ρϑῖι ,οἰγοηηΐυ5 (ΦΟΌΓΠΑΙ] ἀ68 ϑᾶνδῃ8 1829. Οεί. Υ. 
Καπϑίθ]δίι 1831. ἡ. 16.) διιὶὶ οἰἶδηι ἰδυγίησηι σἂραϊ 
ΡῬτῸ ἰηδίηὶ ἰῃ ΟἸρθο βογβθηβ: νυ. σθυβηιδγὰ αὐ θοί 86 6 
ὙΑΘΘΏΒΙΠἀογ γ0]. 11. 840. 108. 

18. Ὕετθα ἐκ δὲ δασκίου ἀβη06 δὰ ποτοῦ δΠετί 
ϑυΐάδ8 ἰῃ γενεεας. 

17. Ἰοτὶ δρρο!!δίϊομα σοηἰ 61, ϑ5|ν6 ΠηΔΓΘΠ, 
ϑ'γν6 [6 δ πὶ 5: 6] Π ΔΓ, 58ηἃ γδιὶὸ ἀοδεῖ: 60 ἀ8 [Γᾶ-- 
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χρόνῳ δ᾽ ἐν ὑστέρῳ μέν, ἀσμένῃ δέ μοι; 
ὁ κλεινὸς ἦλθε Ζηνὸς ““λκμήνης 18 παῖς" 
ὃς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσὼν μάχης 
ἐκλύεταί με. καὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων 
οὐκ ἂν διδίποιμ᾽ " οὐ γὰρ οἶδ᾽" ἀλλ᾽ ὅςτις ἥν 
ϑακών ἀταρβὴς τῆς ϑέας, ὃ δ᾽ ἂν λέγοι. 

ἐγὼ γὰρ ἥμην ἐκπεπληγμένη φόβῳ, 
μή μοι τὸ κάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. 
τέλος δ᾽ ἔϑηκε Ζεὺς ἀγώνιος καλῶς, 
εἰ δὴ καλῶς. λέχος γὰρ Ἡρακλεῖ κριτὸν 
ξυστᾶσ᾽, ἀεί τιν ἐκ φόβου ὁβον τρέφω, 
κείνου προκηραίνουσα. γὺ γὰρ εἰςάγξει, 
καὶ νὺξ ἀπωϑεῖ διαδεδεγμένῃ πόνον. 

αἰοἶδ5 ἀυ 1Δ 11 φαΐ 605 ἱεροτίι: ν. Βατγίρ. Ηοο. 933. Αη.- 
ἀτοη. 487. 934.980. Ττοδά.66θ3. [οη.977. ΕἸΘοῖν. 1089. 

23. ο᾿Αταρβὴς τῆς ϑέας Πο0η. 41| Π0} Γοίοτγιη δῖ 
ΒρΡθοΐδγθ, 866 4061 5Βρόοίδίῖο ἢοη ἱπιρ]οὶ [οΓηαΐηθ. 
Εχεπιρ]ὰ υἱάθ δρυιὰ ϑοβδοίογιπι ἴῃ Μαεϊβίθμ. ὁγ. Ρ. 
137 54ᾳ. Τὰπκι γα ]ρο ὅδ᾽. Υ. Βυϊ((πδηη. δα ῬΗΙοεί. 87. 

24. Οὐοά. ΕἸοΓ. ΗΔ1]. οἱ Α]ά. πη8]6 ἤμην. 
᾿.28. Βεοῖς Β0Πο 8.68 ξυστᾶσα ᾿ἰηϊοΓρΓοίδΙΌΓ 

συνελϑοῦσα. Νεαμ6 λέχος κρετόν, υαὐνγὰκοβ Ἰΐο νἱἀ6-- 
δαῖαγ, ποιμϊηδίίνὶ!, 564 δοουδαίἑνὶ σαθηῖ. Νδιη 60Πη- 
βδγοβδὺ ἰπηρίταγ σοηπυθδίαπι, 400 ἢϊ αἱ συστᾶσα, αἱ 
ᾳυοά ποίϊοηθη νοὶ συνάψασα ἴῃ 56 ὁοηίἰηθδῖ. 60- 
ἀφ πιοάο, υἱ ἰΠΠπὰ γθγθαπι, οοηϑίγαδίαΓ. Βα  Πἶτοτ 
Ἠομθττ5 ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν. Κριτὸν ἀϊείϊ, φιο6 
Βόγου]65 ἰρθδηι ρΓδ6 8115 δῖθ1 ἀχόγοι [ορ 11. 

29. Υεγρυ κηραίνεον ὁχ ϑορῆοοίὶα δαηοίανϊ 
Ἐυπίδι 5 Ρ. 17 10, 28. (θά. 472, 9.) Θυδε 8ε- 
αυυσπίαγ, νὺξ γὰρ εἰςάγεε οἷο. οἰϊδὶ 8080]. δὰ Αἱ. δ06. 
οἱ ἱπάρ ϑυϊάδ8 ν. πόνος, δρυαὰ αυθα) πιᾶῖ6, καὶ νὺς 
ἀπωϑεῖτανι, δεδεγμένον πόνον. 
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κἀφύσαμεν δὴ παῖδας, οὕς κεῖνός ποτε, .-Ν 
γήτης ὅπως ἄρουραν ἔκτοπον λαβών, ΜΔ ὟΝ ΝΕ ΝΣ 
σπείρων μόνον προφεῖδε κἀξαμῶν ἅπαξ. 
τοιοῦτος αἰὼν εἰς δόμους τὸ κἀκ δύμων 
ἀεὶ τὸν «ἄνδρ᾽ ἔπεμπε λατρεύοντά τῳ. 
γῦν δ᾽ ἡνίκ᾽ ἄϑλων τῶνδ᾽ ὑπερτελὴς ἔ ἔφυ, 
ἐνταῦϑα δὴ μάλιστα ταρβήσασ' ἔχω. 
ἐξ οὗ γὰρ ὄκτα κεῖνος Ἴφίτου βίαν, 
ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τῇδ᾽ ἀνάστατοι 
ξένῳ παρ᾽ ἀνδρι ναίομεν" κεῖνος δ᾽ ὅπου 
βέβηκεν, οὐδεὶς οἶδε. πλὴν» ἐμοὶ πικρὰς 
ὠδῖνας αὐτοῦ προφρβαλὼν ἀποίχεται" 
σχεδὸν δ᾽ ἐπίσταμαί ζι πῆμ ἔχοντά νιν. 
χρόνον γὰρ οὐχὶ βαιόν, ἀλλ ἤδη δέκα 
μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντ᾽ ἀκήρυκτος μένει. 
κἄστιν» τι δεινὸν πῆμα" τοιαύτην ἐμοι 
δέλτον λιπὼν ἔ ἔστειχε, τὴν ἐγὼ ϑαμὰ " 
ϑεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν. «εἴς Μετ ον, 

ΩΣ 

31. Μεοιιθγδηδγαη), ΑΙαϊ, οἱ ΑἸ αττιπὶ νοίί. οἀά. (ᾳγ- 8... 
βογ ρίατδηι γεσθρί. γαΐρο κἄφυσα μὲν δή, ἰπα}}} «τι εεὶ 
Ῥᾶγι οι] μέν, χαῦπι οὕς, ποη τούτους δὲ ἀϊοδί. 

32. 1,8. γηίτης: ππη46 γήτης Βυ5οτρίο ἰοίδ. 

δά. Βιυποκίαϑ οχ οοά. Β. ἐκ δόμων τε κεὶς δό- 
μους. (ἀρηθίηᾶ ὁδίοΓοταπι ᾿ἰΡοταΠπι ϑογρίαγα. [η-- 
νοῦ! (2118 ἰδπ| ΟὈϑαγναυνΐξ Ῥγβείδηιθ8 ΧΥ͂ΙΙ, 9. μΡ. 9. 
εἀ, το]. Ηΐὸο συϑγο οἰΐδπι ἂρ 58:16 ἸΏγοΓ88 5ηϊ. 
ΑΒογδί δηΐπι] ἀοπο Ηδθτγου 65: ἀη846 ΘΟηΒΘΟηἰΔΗΘΆΠΙ 
εὐδί ἰά, ᾳι04 πυηο ἐ85εῖ, ροβίγεπιηαπι σΟΠΙΠΊΘΠΠΟΓΔΓΪ. ς 

38. ΑἸ πον ΘΟ ΒΟ δβι8 ἴῃ διφυπηθηῖο. ϑορδο- 
6165 τοι ἰηΐγδ οχροηίΐί ν. 270 5664. 

40. Οϑγσεαι ἱπίο}Παὶῖ, ν. Ὀίοάον. ἸΥ͂, 80. 87. 
Ὅπου Βτιαποκίαβ πιᾶῖς ἰῃ ὅποε τηυϊδνεγδί. Ναπι 5θη-. 
8118 6981, δὶ 51. 
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16 ΤΡΑΧΙΝῚ]1.11. 

ΘΕΡΑΠΑ͂ΙΝΑ͂. 
δέσποινα Δῃάνειρα, πολλὰ μέν σ᾽ ἐγὼ 
κατεῖδον ἤδη πανδάκρυτ᾽ ὀδύρματα 
τὴν Ἡρακλείαν ἔξοδον" γοωμένην᾽ 
γῦν δ᾽, δἰ δίκαιον τοὺς ἐλευθέρους φρενοῦν 
γνώμαισι δούλαις, κἀμὲ χρὴ φράσαι τόσον᾽ 
πῶς παισὶ μὲν τοσοῖςδε πληϑύεις, ἀτὰρ 
ἀνδρὸς κατὰ ζήτησιν σὺ πέμπεις τινά, 
μάλιστα δ᾽ ὅνπερ εἰκὸς Ὕλλον, εἰ πατρὸς 

ο 

49. 8) ὲ οσοηϑδίγαοσίίοησ γΥ. Ῥογϑοηῦ δά ῬΠηοθη. 
300. οἱ 56] ]ογαπι δὰ Γρμἷρ. Τδυν. 1061. 

ὅ1. {γί Ἡράκλειον. ἘΘιίπἰηδ [ΟΥΠ18 ροοίδΔη) 
Ὠΐο πἴ ν. 076. υδιπι| 6586 60 ΘΕΓ 8 68ῖ, χυοα [ἃ αἱ 
ἴδοοοί ροίυ5 4υδηλ η6 ἔδοογοϊ πηοποθδὶῖ βοααθη 5 
γοοὶβϑ ἰογηϊηδίϊο. 

ὅ3. Οοἀά. Υοη. 4υΐ χρὴ ομ ἰϊ, παρ οἱ τὸ σόν, υἱ 
ῬοΟΓΘοηυΒ ν0] 6} 4ἱ δὰ ΜΕ6ἀ. 401. ὕὈιϊγδη4090 ΒΟ. ρίυΓΔΙ 
πιθηηοῦδὶ βΟΠ 0] 85.165. ΝΟΩ δὶς δρίππι τὸ σὸν, 48 
ΒΡΟηϊΟ ᾿ηι6} Πρ. ΠοΏ σοηγθηΐγο ἀ6 Δ] ογπ γα 5 
ἀϊεὶ. Αρίυμι υϑσοὸ τόσον, 404 τηοἀοϑίΐδο 65 οἱ 
γογοουπαάΐϊδο. 1οου [0 Π0η τᾶγδ: υἱάθ νυ. ὅ70. οἱ 1.0- 
Βοοϊείαπι δά Αἱ. 747. 

54. Ουδίίπογ ΘηυμΠοΓδηίν οἰδηΐγδα [}} ἃ 5 οΠ0-- 
1ἰδϑία εχ ἀροϊἹοάογο 11, 7, 8. υδὶ ν. Ηἤογῃ. Ὀοάογαβ 
Βίου!αΒ ΙΥ͂, 37. ἰγ68 ἰδηπΔ ποπίπδί, Ἵλλον, Γληνέα, 
Ὁδίτην, αυρά ροβίτομγθπ) ἰδηθῃ πομηθὴ ὁ604ἀ. θη 
ὍΠ0Ο τη060 δοτίρίιπι οχἢ  θΘηΐ. ν. Ηδγη. δὰ ᾿Ἀρο]]οάοτ. 
Ρ. 199. Νοη νἱάἀοίανς ἀυθλίϊδεὶ ρο5856, ααΐῃ 4] δῆς 
ἴδυ] πὶ ἱμυθηθγαηΐ, υνἱηΐ παίυγδηι [ογ 8546 Θροςίδ-- 

δ νουϊηΐ, αἱ τοῖς Ὠοάοταβ Οἰδδίρρυπι οπιίβί8568 ΘΘἢΒ6η- 
ἀμ 511. Ὕλλον νἴηθηι ἰηἰἶο Δααοβαπι, ληνὸν 5[ν6 
Γληνέα οἴδτθαι οἱ Βρ᾿ϊπάΐάαπι|, Ὀνεέτην δηηΐ8 γοθοΓᾶ- 
ἴυπι εἰ οἃ τὸ ϑδἰυῦτο δἰηΐοδτα ραΐα, υἱ ἀπ δεὶ Ρο05- 
811, δὴ υὙϑγὰπ Ποιηθ Ὀνήτης [οΥὶϊ, 
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’, 5 Α - .“« ’ “ 

ψέμοι τίν ὥραν τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν; 
3 4 ) δ.» ». κΑ 3 [2 ᾽ ’ δ 

ἐγγὺς δ᾽ οὗ αὐτὸς ἀρτιπους ϑρώσκει δόμους, 
Υ .«- 

ὥςτ᾽, εἰ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοκῶ, 
ον 4 δ, δῳ 

60 πάρεστι χρῆσϑαι τἀνδρὶ τοῖς 7 ἐμοῖς λόγοις. 

57. Οοά. εξ. δοκεῖ, Ἐτυϑίγα ἢΐς ἰοοΠ5 ὁ0ηΐ6- 
οἰαγ5 ἰοηἰδία5 651. ἈἘδοίθ θὰ Θχρ] ἰουϊΐ Μαίΐ 80 
ἴῃ ἀγ. ἀν. 8. 321. φαΐ νέμει ἸΙοβοηάυπμι ἐοηδοῖ, φυοά. 
Ῥγδοθϑηΐ οοά. ΕΪογ. οἱ δι]. Ευμηάσῃ Υ. ἢ). νἱάθ δὰ 
Ἑαυτίρ. Οτοβί, 8883, ΝΟ] πὶ ἰδ πλυΐδΓο νέμοι, ΄αοά 
σαπι ΓΟρΓΘ ἢ Θηδίοηο ΄φυδάδιηη αἀἰοίαπι, γοοῖο ἀϊείαπι 681. 
Οὐ ποῦ, ἱπααυΐ!, Π]ἰοταπι Δ] !|4υ6πὶ πὶ 18, πηᾶχὶ πη 486 
ἩγΠ0υη), συθ δαυσπὶ ἐγδί τα {ἰ, 51 ουγδη) 8] 8π| 
φοτγογοῖ ρδίγὶ 8, 8 1116 βϑαϊνιϑ υἱάθγοίυγ. Νδπη) ἰπ ἈΠ δ 1 
ποίοηοπ οοηἰαπροπάμμπι 651, πατρὸς τοῦ δοκεῖν καλῶς 
“πράσσειν. 118 Βοιῃοϑίμθη65 ΟἹ. Π]. Ρ. 19; 4. τούτων 
οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καερὸν τοῦ λέγεεν : αυρά τορος ἀΐοδ8 
μαῖηο: Βογαπ 08 Υἱάθο ορροτγίαπὶίδίοπι ἀΐ- 
οοπάϊ. 

58. Ἐγίυταϊ(, 5 οχ Υ ΔΚ ΟΠ 6] 411 οοηϊοοίαγδ 6 4146- 
Γδᾶὶ δόμοις. ΝΟαθ6 ορυϑ 6ϑ8ῖ, εἴ νΥἱχ γϑοίθ 1ΐ8 Βογ 6 Γ6-- 
ἴᾳγτ. ϑοηθὺ8 6581: ΠΟ. ΙΟη56 πΐς ἃ ΠΟδ᾿8 ποῦ 
μρ80 Τ0ΙΏΡΟΤΙ 8 πΠοπιοηΐο Δα δΔοά68 δο!σαάϊί. 

50, ῬιῸ εἴ τε σοὲ ἀοράϊ εἴ τέ σοε. 86 οἱΐδη) 
ΒοΙΙΘΓ8. 

60. Υαϊρο τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις. (οά. θη. 
οὔ εἰ τ. Ηοὸς 5] 418 ργοόθδὶῖ, ποη τϑοίθ (Δ 6}, 
τὴ6 ἰαάϊςα, 56 ἱπίογργοίδίίυγ: αἱ 1Ιεαδί 1111 ατὶ 
αἱειῖ5 πιοΐὶβ.0 Ουυπὶ οηΐμῃ οίδηΐΓδᾶπὶ ΠηοηυοΥἰΐ 
τυ ϊΐοῦ, ΘΟμβοηϊδηθατη 681, ἢδης αἱ γε] ἀϊοί8 5888 
αἰ]. Οὐδηηοδγοπὶ 8 ρΡοί᾽5 1118 δογρίαγα ἰηίογρΓο- 
ἰδηδ οτῖ : ατ{|}01} υἱὲ νἶτο ᾿ἰοαδί 8, 4 οηδἀ- 
ηοάσμπῃ ἀϊχὶ. Ουυπααθ ἰὰ οπηΐηο αἰεὶ ἀδθ6δῖ, 
οἱ ἰῃ νυ ]χαῖδ βου ρίυτγα ᾿η51} π0} 6818 φυδοάδηι οἱ ῬΔΓΌΠΙ 
ΟΙο δη5 ἰδυί(οϊοχία, 5ἱ εἰδὲ νοτὰ ἀΐσογα υἱάθοῦ, 
Ἰϊοοῖ ΕἸΒῚ ατὶ νῖτο ἀϊοσίϊθαᾳυδ πλ 615, ἀ6]οίο ὁοπ|-. 
τηδίο ροϑί τἀνδρί, τὲ ἴῃ γὲ πχυϊδν!. 

ϑορῆ. Τ᾽ οἱ. Τ΄. “2 
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ΔΗΙΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 
ὦ τέκνον, ὦ παῖ, κἀξ ἀγεννήτων ἄρα 
μῦϑοι καλῶς πίπτουσιν. ἥδε γὰρ γυνὴ 
δούλη μέν, εἴρηκεν δ᾽ ἐλεύθερον λόγον. 

Υ420Σ. 
ποῖον; δίδαξον, μῆτερ, εἰ διδακτά μοι. 

ΔΗ]ΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
σὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου 
τὸ μὴ πυϑέσϑαι ποῦ στιν, αἰσχύνην φέρειν. 

: Υγ724.0Σ. 
ἀλλ᾽ οἶδα, μύϑοις γ εἴ τι πιστεύειν χρεών. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
καὶ ποῦ κλύεις νιν, τέκνον, ἱδρῦσϑαι χϑόνος; 

. Υ4.0Σ. 
4 4 ,,.) ἡ 3 ’ , 

τὸν μὲν παρελϑοντ ἄροτον, ἕν μῆκδι χρόνον 

03. ΒοΙα!ογὰ8 σοράγδδδί Επγὶρ. ΟἝΥγο]. 501. 
πλέως μὲν οἴνου, γανυμαε δέ. 

θὅ. Ὑ]οκοπατίυβ δὰ Ρῆοθη. 394. οσοηϊοοοΓδῖ σοὶ 
ῬτῸ σέ, οἵ τηοχ φέρειν ὕτὸ ᾿Ιδγογαμ ϑογρίαγα φέρεο. 
πη} δθουΐῃ5 651 Βτυηοκίαθ. ἈροΙΐθα φέρεεν 86 γυδία 

ἃῦ Ετ[ταϊΐο. Υυπάστυβ ἀα 5800 8ο]οοοἰδηγαπ) ἀκα 1, 
φέροι. ορίαϊἠ νη} ΟΥΔΙΪΟΏΪ5 ΟὈ] ΖΔ 6 ὨΟἢ ΡοΠἀθη(οΙ 
6χ ἰηΠηϊίνο δυὶ ὡς νοὶ ὅτι ρᾶγιίἰσα}}5. Τὸ μὴ πυϑ ἐσ-- 
ϑαε αἰοίυμῃ αἱ ἰῃ Απίΐξοπαν. 710. 

ἀλλ ἄνδρα, κἤν τις ἦ σοφός, τὸ μανϑάνειν 
πόλλ᾽, αἰσχρὸν οὐδέν. 

Υιὰς αἰεία δά Αἴδοθπ νυ. 114. Σὲ ἰηἰτΐο ροβίϊα), 
ᾳυΐᾶ ἢυπο μοί ϑϑίπιαμῃ {Πυἃ ἀρογα οροτγίοθδὶ. ΥΚΥ͂. 
ν. ὅθ. (Οοῃϑίγαθ οηΐπι, τὸ μή πυϑέσϑαε σέ, φαοα πιο-- 
60 ῥγορίον ΕΠπ)5] οἰ απ], αὶ δὰ Ηδτδο]. 057. Βαης 
Ἰοοῦπι δἰ [18 Ιοησα ἀἰγογβίβ ἰασθη8, σὲ ῃγῸ σοὶ ΒΒ 6ΓΘ 
αηο νογϑαπι ἀἰοἰΐ, 

08. (Οοἀά. Υεη. Υ͂. τέχνον νυν. 
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70 ““υδῇ γυναικὶ φασί νιν λάτριν πονεῖν. 

7 

80 

ΔΗ]ΠΑΝΕΙΡΑ͂. 
πᾶν τοίνυν, εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἔτλη, κλύοι τις ἄν. 

Υ4.0Σ. 
ἀλλ᾽ ἐξαφεῖται τοῦδέ γ, ὡς ἐγὼ κλύω. 

ΔΗΠΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
ποῦ δῆτα νῦν ζῶν ἢ ϑανὼν ἀγγέλλεται; 

ΥΆ40Σ. 
Εὐβοῖδα χώραν φασὶν, Εὐρύτου πόλιν, 
ἐπιστρατεύειν αὐτόν, ἢ μέλλειν ἔτι. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
ἄρ᾽ οἶσϑα δῆτ᾽, ὦ τέκνον, ὡς ἔλειπέ μοι 
μαντεῖα πιστὰ τῆςδε τῆς χώρας πέρι; 

Υ4.10Σ. 
τὰ ποῖα, μῆτερ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 

ΔΗΙΠΑΝΕΙΡΑ͂. 
ὡς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει τελεῖν, 
ἢ τοῦτον ἄρας ἦϑλον ὡς τὸν ὕστατον, 

«-- 

10. Νοη ἰθπλογα “ΟΡ 4146 πηθηϊοη 6 πὶ ἔδοϊί 
Ροθίδ, 564 αἱ θὰ Γὰ Δ|4υ]ὰ ϑυϑρίοἰοηΐδ ἰηἰΔοἰαίαγ Ὠ618-- 
ΠῖγδΘ. 400 τηδρῖ5 ἀοἰη46 ρΓΟΡΙΘΓ [016 518ὲ ποία δῖ. 

18. Οοὐά. Β. Υ΄. ϑανών γ᾽ 
14. Εὐβοῖδα. Ὧδ ᾿δο ἔοτιηᾶ πομἰηΐ5 ν. 1,00 6-- 

οΚΙῖ Ῥαγδ]ρ. Ρ. 24 54. 
10... Πιηρογίοοίαπι γογὶ λδόπειν 586 06 ἃ οΥἰ(ἰς 5 

1 ΔΟΡΙΒΠπ| πηυΐδίι! πὶ υἱά6 0. ΟΡΙΠΟΓ, 4υοά ἃ Γ6]- 
4αοπάο σοηίἑηυδίϊοηΐ5 πΠοῖΪ0 ἃ Βοτγοτγο νἱἀθγοίαν. ϑ6α 
λείπειν δὶ 651 "οπιασιθ᾽8 ἤοονθ, [016 ἢδη 6 ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ 
δα {1 ται θ Δ ἃ ΓΟ τγοιμδηθη[15 γὙ6] γο οἰδα. 
ΒΕΙΏΙΓΕΆΒ. 

80. ΠΙθτὶ εἰς τὸν ὕστερον, οσαυΐ υἱ 4᾿χυϊὰ ρτδο-- 
5[}] 51 ὃχ τὸν ἀδὲ ἰη ΕἸδείγὰ ν. 107ὅ. ἰδπηθη ἀ15ρ]}- 
οθδῖ Π606588 681, ΄αυἱᾶ τὸν λοιπὸν βίοτον ἰάθη 651: ουἱϊ 

2Ὰ 
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τὸν λοιπὸν ἤδη βίοτον εὐαίων ἔχειν. 
ἐν οὖν ῥοπῇ τοιᾷδε κειμένῳ, τέκνον, 

3 , ες») }Ὲ ’ 
οὐκ εἰ ξυνέρξων, ἡνώ ἢ σεσώσμεϑα, 

Ἁ ἢ 

κείνου βίον σώσαντος, ἢ οἰχόμεσϑ᾽ ἅμα; 
Υ,3Ν,. ΖΟΣ. 

ν»] 2 -« 

ἀλλ᾽ εἶμι, μῆτερ᾽ δἰ δὲ ϑεσφάτων ἐγὼ 
ὔ ὔ “Ὕ } -- 

βάξιν κατήδη τῶνδε, κἂν πάλαι παρῆν. 
, ψῦν δ᾽, ὡς ξυνίημ, οὐδὲν ἐλλεύψω τὸ μὴ οὐ 

90 
πᾶσαν πυϑέσϑαι τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν πέρι. 
ἀλλ᾽ ὁ ξυνήϑης πότμος οὐκ ἐᾷ πατρὸς 

Γαΐ Π0η πιραοίυν ἘοἰσΚὶΐ εἰς τό γ᾽ ὕστερον, 4υο8 οἶδα 
Βομιδοίογο δά Θά. (ο]. 1584. ἰη πιρηΐεπι γοηΐ. Ὁ)]- 
σθηάππι ογΓδῖ, ΟΠ ροϑίμδο Βεδίδ 68561 υἱίᾶ ψανίβυτυϑ. 
1ὰ ρᾶῖνδ τηπίδιΐοπα γοϑιΐ. 

8]. [,ἃ. αἴ γυϊρο, τὸν λοιπὸν. Ὀϊδραυϊίδτυηί ἀς 
ι. 1. ἘΠΙ5]οἷὰ5 δὰ Θοά. [0]. 1610. φυΐ δά Μεάδδε γΥ. 
1096. ἴῃ οοἀ. γαϊ. τὸ λοεπὸν Ἰερσὶ δἀηοίδν!!, οἱ Β6͵5]- 
δἰα5 ἴῃ Οομηηι. οΥἱ. δά Οοά. (ο]. 101]. 

88. 8η]: 
οὐκ εἶ ξυνέρξων, ἡνίκ᾽ ἢ σεσώσμεϑα 
ἤ πίπτομεν, σοῦ πατρὸς ἐξολωλότος; 
κείνου βίον σώσαντος, ἢ οἰχόμεσϑ᾽ ἅμα. 

Μοάϊΐυπι Βογαηι νογϑαθπη Βοποἰα5, ῬΡογθοηῦβ, θ0- 
θγθαβ (ν. Κι ἀἀϊ! Ῥογβοῃίΐδηδα ῃ. 218.) ἀδδμβάαπι 6θη-- 
ϑαργαηῖ. Βγυηοκίυθ ουπὶ ὁχ Οδηίοῦὶ οοπίθοίατα ἤ ἰῃ 
καὶ τηΐδῖο ροϑαϊϊ ροβίγοηο ἰοοο. Ὑἱάειαν οαη) 8]}- 
405 816, αἱ (Δηΐογα8 σοπί οογαῖ, δοη86 ῦο [}16 νοϊαἱϊ 
Ιοῦο ροπθῃάσπι, ἰοεἶ8886. Οομαβ βοουϊατὶ ΥΥ αΠἀογ5 
ῬΓππ5, υἱ δἷϊ, Π6πὶ, κεέρον βίον σώσαντος, ἢ οἰχό- 
μεσϑ᾽ ἅμα, αἱ σρυτγίυμι ἰποϊαἀοηάυπι μυϊδυῖϊ. 

88. Οὐ ἴη ἢπε νϑγϑα8, αῦὺο ΠῚ σατϑηΐ, τοσία 
δαάίαϊὶ Βεαηοκία. 

90. 1 ΠΠδγ18 νῦν δ᾽ ὁ ξυνήϑης ο51, ροϑί 486 ἢΪ 
. ἀἄὅο νοῦβυβ δηίθ ἰ|]08 ἀυ05 ΄αΐ Βοφχυυπηίαγ. Ἐοϑι (1 

ἰαϑίαπι) οταΐηθπὶ Βνυπηοκίυβ, δ8ογρβίίαθε ἀλλ᾽ ὁ 
ξυνήϑθης. 
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ἡμᾶς προταρβεῖν οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν. 
ΔΗΠΙΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. « 

χώρϑι νυν, ὦ παῖ. καὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ εὖ 
πράσσειν, ἐπεὶ πύϑοιτο, κέρδος ἐμπολᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 
στροφὴ α. 

Ὃν» αἰόλα νὺξ ἐναριζομέα 6δὲ᾽..ζ3 ἀἰο.. 
95 τίκτει κατευνάζδι τε φλογιζόμενον, “58 τ’ 

“4λιον, “Ἵλιον αἰτῶ 2 αἰδιν. 

τοῦτο καρῦξαι, τὸν ᾿4λκμή- δ ἐρίοις 

92. Ηοος ἀϊοϊϊ: οὐἶδπι 56 Γ108 νοπίδηίςὶ 
ΓΟΒΡΟΡΔΟ αὐϊάσθ γ685, δὲ 46 118 δι άϊονὶί, 
ποτὰπιὶ δίζογα πηι. Οἷα δες [18 αϊχίϊ, υἱ δά 
ΌΘΙΥΪΒ.» 0 δά 5ο] πη Ἠξογου]ο βροοίδγοηῖ, Ποἢ 
Ῥοίυϊί ἐπὴν πύϑηταει ἀΐεοτα. Νάπ) 60 σογίαπ [δοί πὶ 
τοϑρίεἰ ἐπα! αγοῖαγ. Αρογίυπι οϑί δυίΐεπι, τὸ εὖ πράσ- 
σειν ΒΟῺ οἷπ5 ἐμί δὶ, φαΐ οοτηροτίδί, 566 1}1}15, 46 
40 Θοομμροτγὶδί. 

θ4. ἸΤοιχίε δου οδύ  πῖ5 σοῦ οἱ 1 πη) Ἐπ5.8-- 
τὲὰ5 ν. 22, 30. 814,22. 1430,1. (17,28. 737, 25. 
Οά. 74, 5.) Τιοοχίοου ἴῃ ΒοκΙονὶ Αηδοά, Ρ. 359, 3. 
αἰόλη νύξ, ἤτοε μέλαινα, ἢ ποικέλη διὰ τὰ ἄστρα. 
Ἑδάοι Βᾶδοὶ Η δ οΒί5, δυοίοῦῖβ᾽ οἱ ἔδυ δα Ὠοιθη 
δάά688, οἱ ϑυϊάΔ8. ῬΓγίογῦ ἰηϊογρυοίδίο ρἰδο ἱπορίδ. 
Ὕογὰ 681 δίίογα αυδ δδονί οἰΐδι Επϑίδι 0.5. οὐ 
ἰδηθῃ οἰἶδπὶ ΄συα80 ϑοὴ νὺξ ΗοΒΊοτο αἰοίίαγ, ἰπ|6}}6ἱ 
ῬοΟ588 νἶϑἃ οϑ. Ηδυϑὶί 1}18 ὁ 56}01}}8. Οὕδο ϑορο- 
6; αἰόλη, ΑΘΒΟὮΥ]Ο 681 ποεκελεέμων, Ῥτο. 24. 86 60 
4υοἀ ἐχ ηοείο ἀΐ65, οχ αἷς δοχ ἡδϑοϊίν, 8] ΠΡ 5 
ΤΒοοαεοεῖδε δΔοηϊβπιηᾶ δ δοτγ ρ5ἐῖ, φαοἀ σοιμπηοθιποτδίαηι 
οδῖ 80 Αἰπδηῆθδο Χ. ρΡ. 451. Ε. (ομπμῃραγδηΐ οἰΐδι δ 66 
ἴῃ Οοα. 60]. 617. μυρέας ὃ μυρίος χρόνος τεχνοῦται 
γύντας ἡμέρας τ᾽ ἰών. ὁ 

97. (οἀ. δι]. ΑἸά. οἱ Ιπηϊΐη8ε τούτῳ. Μαῖΐς 
Βυυηο 5 τοῦτο δά αἰτῶ τοι} }. ΑἸ] οπλ858 ἰῃίογ- 
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γας, πόϑι μοι, πόϑι παῖς 
γαΐει πότ᾽, ὦ λαμπρᾷ στεροπᾷ φλεγέϑων, 
ἢ ποντίους αὐλῶνας, ἢ 
δισσαῖσιν ἀπείροις κλιϑείς, 

Ρυμοίίοηθ, 400 τοίογγὶ νοϊαογίηΐϊ, ἱποογίαπι γο ἰ4Ό 6 ΓΟ. 
Ετὶμοῖ γογο, οοηἰ ποϊαπι οὑπὶ αὐτῶ ; Υἱπὶ ΠΔ 6, Γ6]8-- 
ἴὰπ| δα καρῦξαε. ϑ8ὲὶς οἰΐδη δεἰάἴδτο ρῥ]δοοί, φαΐ ὁοτ-- 
Ρᾶγαίὶ Αθβοῦυ!. ΟΒοορῃ. 190. Ἑατὶρ. ΗΐρρΡ. 1112. 
ΑΙ΄ο. 37. Ἠδοτδοὶ]. 745. Ῥγδοίογθα δϊ. οἰΐδῆ) ΠΌΠΊΘΓΙ 
ϑβυδάρηίι. Τὸν ᾿Δλκχμήνας πόϑε μοι παῖς ναΐεν, ὍΓῸ 
τὸν ᾿λκμήνας παῖδα, πόϑε.μοε ναΐεε ἀϊοίαπι, 4118 
παϊαϑιηοαὶ οχοιρ}}5 δα δὲ αΐ! Ῥογβοηυϑ δὰ Ηδς. 1038. 
ΠΛΟΠΘῺ5. αυὰπ) παῖδα ἱπί6 15] ἰδ οδὶ 56} 0]185168, 
ΑἸάὰ5 δυΐδηι πόϑε μοι, πόϑε μοι παῖς ἢ) 6δῖ, οἰ[8π| 
ἢοο, θἰθείο παῖς, δΔἀπρἰ {ἰ ρΡ0556, 5εα ργδοδίδγο Δ [ΘΓ Π.. 
ΑἸΐ ϑογρίατγδηι οἰἶδπὶ Τπηἰἰπδο Ὠδῃοηΐ οἱ 1.8. [Ι͂ῃ 
Υοη. 68ὲἰ πόϑεποόϑε πόϑε μοι παῖς. Ἐχίπκὶᾶ ἃτία δος 
Βίγορῃδ [18 σομηροϑίϊαᾶ 681, υἱ 1 όΓίοῦ ογδί οη 5 οοη-- 
βίγαοιίο ἴῃ ϑἰησυ] 5 Ραγ θυ8 Δρι 58]1η8ἃ 5ϊῖ δα δχργὶ- 
τηοπάππηι τᾶσηῦπι ἀο5᾽ ἀογίαπμμ. 8.8[15 Βα) 60 1ἃ γε γῇ 
ἰπὰ!ς8556 : ΠΟῚ φροίθϑὶ θηΐπ ᾿ἰδίογα, δὶ 418 δοσιγαίἑ 8 
οοηϑίἀοτγδγο υοϊαοῦὶ. 

100. Υασο ποντίους οἱ β6}0]. 1,8. ἰῃ Ἰοπλπγδίθ. 
Οοάοχ ποντίας. ΑἸΒοηδουΒ Υ͂. Ρ. 189. (. καλοῦσι δ᾽ 
ἀρσενικῶς τοὺς αὐλῶνας, ὥςπερ Θουκυδίδης ἐν τῇ τε- 
ταρτῃ (ς. 103.) καὶ πάντες οἱ καταλογάδην συγγρα- 
φεῖς, οἱ δὲ ποιηταὶ ϑηλυκῶς. Κρατῖνος ἐν "Ἀχιλλεῖ, 
βαϑεῖαν εἰς αὐλῶνα περίδρομον στρατοῦ, καὶ Σοφοκλῆς 
Σχύϑαις, κρημνούς τε καὶ σήραγγας ἠδ᾽ ἐπακτίας αὖ- 
λῶνας. ὝἝΓΘΟΓ 26 ΠΟΏ πηᾶρὶθ ἴῃ β0ΥΠ18., ααδη ἰῃ 
ΤΥδΟ η11|5 Βοπιοθοίοἰουϊδ ρτγδοίυ γί. ΑΘβο 8 
Ῥτγοιι. 730. αἀἰχὶὶ αὐλῶνα Μαιωτικόν. 

101. Βιειυποκίυϑ δισσαῖς ἀπείροις, ρΓανΐ5 πυ πη 6 Γ͵8. 
ΑἸά. οὐκὶ ρῥεγίβᾳις οοἀά. δισσαῖσιν ἀπείροισε φαοὰ 
γ Γυπὶ 651, ἀοιηρίαᾶ πὰ ᾿ἰἰ6γᾶἃ., ΠΟΓΙΪ58 Βᾶ60 61 Γ 15 
υπᾶ ηυπιογί ροτροίαϊδί6 α5486 δὰ ἤποπι βίγορ δὲ ἀ6-- 
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,)». 5 ᾿ , 5. εἶπ᾽, ὦ κρατιστεύων κατ᾽ ὄμμα. 
ἀντιστροφὴ ἀ. 

ἌἜ.ῃᾳΨ. ν᾿ ᾿ 
ποϑουμένα, γὰρ φρδνι πυνρϑάνομαι 

« φο 4ἉἫ 

τὰν ἀμφινεικῇ Δηϊάνειραν ἀεὶ, 
οἷά τιν ἄϑλιον ὄρνιν, . 

ουγγυηῖί. 685 σοπηοηἴο5 ΑΒ5'8πιὶ οἱ ΕΌΤΟΡδΠηι ἰηίο]-- 
᾿ἰκὶ ἀοθετα, ἴῃ 485 π}0}}} νϑίοΓ ) ΟΠ ἰθΓΓΔΓῸ ἢ. 
ΟΥ̓ΒΘηι αἰνίβογυηΐ, ραν 5 ἀδιηοηθίγαυϊ ΒΟἢ δαί Γ8 
ἴῃ Μεϊοῖ, οὐ. ρ. 3806, 9. Κλιϑεὶς ἀἰϊοίαπι δά ΘχοΙρ] πὶ 
Ἠοπιοτὶ, ἰδ 6 8,9 ΘΟ ΠΟ ΔΗ 8. 

102. ϑ.δμο]δϑίο8: ὦ νικῶν πάντας τοὺς θεοὺς 
κατὰ τὸ ὀπτικόν. ὙΥἹἱάΘΙΌΓ δος υϑγὰ ἱηίογργοίδίο 
6588δ.ὡ Κατ ὄμμα ρΡ]ογτυμμαθθ 651 ΘΟΓΔ ΠῚ, ἰῃ 60Π}- 
Βρθοίυ, ἰῃ 085: υἱ δρυὰ Επτίὶρ. Αηάτοηι. 100ὅ.1118. 
ΒΠ65. 421, 810] ἱπὲέετ ἀΐα, αἱ ἰη Βδοοῃ. 469. πότερα 
δὲ νύχτωρ σ᾽, ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἠνάγκασεν; 110] οἰΐδπιὶ 
ΒΡ6οΐθ οΓγἕϑβϑἱ υἱ ἰη Τγδοὴ. 379, Ηΐς αυϊάσιῃ ἀϊοἱΐ 
ὁδοταθ: 0 4π| ΘΟ] οΓ απ ΐη 8 ΘΙ. 168. 80] 
οηΐπι, υἱ 4υἱ ουὐποῖδ νἱάθδαῖ, ορίΐπλ6 ἀΐσογα ροίοϑί, 0] 
51 ΗΠεγουϊθ58. [1.8 ἰά6πὶ ἰῃ Ἠοπηογίοο Πγμηη0 (δγογὶ 8 
ἱπίοτγοβαίυῦ 418 Ῥγοβϑογρίῃδηι, γδραθεϊί. 

108. 00] 88.685 δὰ ποϑουμένᾳ: ἀντὶ τοῦ πο- 
ϑούσῃ. Ὠοίεπαϊ! Ευδίδι 8 Ρ. 800, 37. (727, 11.) 
4}18ι18 θ᾽] αὐτί δὰ8 δἰ πὶ} } 08 ὄχθῃ} 18. Νοο τορυάίανϊί 
Η. δϑιορῃδηυβ ἀς αἷ4]. Αἴΐ. Ρ. θὅ. Μαυδσργανίαβ φυοὰ 
ἱποοχίδηίογ σοηΐοοἷὶ πονουμένᾳ, ἀοίοπα!ϊ! ἰηοορ  ἴδΔη.-- 
εἶα. Δογθηϑ νυ. θ8ὅ. πεποιημένος ἀλλήκτοις ὀδύναις οἵ 
ΤΗπογά. ΠΠ,51. τόν τε ϑνήσκοντα καὶ τὸν πονούμενον 
φκτίζοντο. ϑόρῇ00168 “ΠΠ|ς ἀ6 Ηόγου]6 γθηθηδίδ νοϑίθ 
ογοἰδίο, Τυσγα 465 46 118 4φυἱ ρ6816 σΟΠ Δ ΘΟ δηΐ 
Ἰοᾳφυΐϊΐατ. Οομρίυτγα ἱμυθηΐγὶ ροίϊογδηΐ, 4086 ἀΪ511η-- 
οὐἷἰα9 αυδηι ποϑουμένῳ πα ἸσδΓΟηΐ, ΘΓ απ ἃΥνΐ ΘΟΠρᾶ- 
γδγοῖαγ Βοἰδηΐγδ, αἱ ποτωμένᾳ, πτερουμένᾳι; δονουμένᾳ, 
πτοουμένᾳ, στροβουμένᾳι. 

1056. ἘἙποτυηῖ, υἱ 56Π 0} 185168 γοΐοτγί, ααὶ Ἰοσοτγοηΐ 
τιν᾽ ἅλιον ὄρνεν, ὨΔΙΟΥΟΠΘπ ἰη.6]}]ᾳοηῖ68. ϑ86ἀ Βο6 
τηθῖγο Γορυκηδί. 
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οὔ ποὲ εὐνάζειν ἀδακρύ- 
τῶν βλεφάρων πόϑον, ἀλλ᾽ 

εὔμναστον ἀνδρὸς δεῖμα φέρουσαν ὁδοῖ 
ἐνθυμίοις εὐναῖς ἀναν- 

---...-.-- 

106.Ἡ Μα]ο βο.ο1185168 ἀϑακρύτων ἰηἰογρΓοίδίαν 
πολυδακρύτων. Ἰπηπ]0, υἱ 58606 [δεϊαηϊ ΡοοίδΔ6, ἰη-- 
ἀἰοδίαγ δος νϑγθο ἰᾳ, αοὰ οἰεϊοηάαμ 651: εὐνώ- 
ἕειν τὸν πόϑον τῶν βλεφάρων, ὡςτϑ γίγνεσϑαι αὐτὰ 
ἀδάκρυτα. Υἱάο δΒείά!οτιηι δὰ Ευτὶρ. ΕἸ. 442. 

1086.Ὀ ΠΙΡΥΐ ΟΙΏΠ68 φέρουσαν. (ὈΔϑΔυθοηυ5 δά 
ΑΙἰΠ6η. ρΡ. ὅ49. οἰερδηῖογ τρέφουσαν, αποὰ νογθαηὶ 
υδἰ4ι155] λυ 681 ΘΟρῃ 00}. Βοοορί Βευαποκίυϑ ΄υΐᾶ 
Οδϑδυθοηὰβ ϑεγίρϑὶῖ: οοὙδίαϑ Ι6οἰΪ0 [αἱ τρέφουσαν, 
γογὰ δἰπθ ἀυδῖο.““ Νοράγθ φέρουσαν 5010] ροΐα 556 
δΟβυγάιϊιπι) 651. ϑὅδορε 1Ππὰ νογθυμ ἰάθπι οδὶ χυοὰ 
ἔχεεν, αἱ ἴῃ Ε]οοίγα γν. 280. ὅσον μοε ϑυμὸς ἡδονὴν 
φέρει. οἱ πίστυν φέρεεν ἰδϊάθια γν. 73ὅ. οἱ ἰη Οδα. 
Ἀ. 1445, ΟἸατγβϑίπιδ δυΐθια ἀοορηΐ δες ἴῃ Απροηᾶ 
ν. 1089. καὶ γνῷ τρέφεεν τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν τὸν 
γοῦν τ ἀμείνω τῶν φρενῶν ἢ νῦν φέρει. 

109. Ἐδ5ἱ νεγθᾶ ἰΐὰ οοηδβίγαϊ ροβϑυηΐ εὔμναστον 
ἀνδρὸς δεῖμα φέρουσαν τρύχεσϑαι εὐναῖς ἀνανδρώτοις, 
ἐνθυμίοις ὁδοῦ, ἰδ 6  Ὠθιηΐῃ οι ἰᾶπὶ ἱπγοηυϑίαπι ἴοΓΘ 
Ρυΐϊο, ἀ6 ἢ Ὠ0Ὶ Ὠυμηογὶ 18 ἴῃ γογθοὸ ὁδοῦ ΠηΪ, αἱ 
οἰΐδηι ἰδία ρᾶυβδπι ἤοτὶ ἰαοαῖ, οοηϊαησοηάυπι Βο6 
ΠΟΠΔΘΠ σα) ργδοορ θη {0.5 6886 τηοῃθδηΐ. Εχ 40 
1η16}}ςἰγ, ΓΟ Ζαᾶ 516 6556 ἰη|6}}Π|ᾳοηἀδ8, τρύχεσϑαε 
ἐνθυμουμένην εὐνὰς ἀνανδρώτοις. Οορα]ὰπι τ᾽, Οπγ15- 
δϑπὶ ἰῃ Δη(4υ}5, ροδί εὐναῖς Τυτη. οἱ 486 ἢ πὸ 56- 
φυυπίυτ, δαάππηὶ, οἰἰδπι ΟδηϊοΓίδπᾶ, ἀ6 4ᾳυἃ [88 γοί-- 
(11 Ετίαγα (ἴ.8. 

δρώτοισι τρύχεσϑαι, κακὰν ! ΝΞ 
δύστανον ἐλπίζουσαν' αἶσαν. ΛΞ λασνεὶ Ὁ(ΟΡ ἀδδε 

Α [4 

Ε ,, ᾿, ν΄ τ 6 0 φ { β ̓ ’ 

ὡς αφολλὰ γὰρ ὡςτ ἀκάμαντος 
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ἢ Νότου ἢ Βορέα͵ τις ἀις 
κύματ ἐν εὑρεϊ πόντῳ 

, βαντ' ἐπιόντα τ ἴδῃ, ᾿ 
οὕτω δὲ τὸν “Καδμογενῆ εὐωννδινκις ἐξ λανοις 
τρέφει, τὸ δ᾽ αὔξει βιότου ᾿΄ 
πολύπονον ὥςπερ πέλαγος " 
Κρήσιον. ἀλλά τις ϑεῶν .....“. 
αἰὲν ἀναμπλάκητον “4:- γε. 

114. ΑἸά. οἱ υρίβγβ "Π0τὶ κύματ εὐρᾶ. ὙΤατγη. οἱ 
480 Βυπο Βεαυπηίαγ, κύματα εὐρέξ, Βτυποκίαβ ὁχ 
οοηϊθοίαγα εὐρέϊ κύματα. Αἴ 10 Ἰοηΐα5 σοΥεμὶ ἢο6 
Ροίαϊϊ, κύματ᾽ ἐν εὐρέϊ, φαοά [εοἰΐ ΕγΓαγά(᾽ 8. 

115. 1, οφοηάππι ἴδῃ. 1]. 1, 462. 475. Βεγηϊῖ 
Ἐχςο. 1. δὰ 1]. ΙΧ. Ηΐης ἘΧρ οἀπάσπη ἐχπέσῃ Ἐπχτρ. 
Ηεο. 1019. αυοὰ Ῥοϊβοηθ8 ἃ ΒΌΡΡΓΘ550 ἤν γ6] ὅταν 
Ῥοηάογθ ορίδραίαγ. Βδοο. 10θ6. ἘΒΕΌΒΌΤ. {10εἰ 
ἴδοι. Ουροά βογνδηϑ ῬΟγβϑοῆῦβ ΠΟ. ΓρΘΟία βοῦ θ6 ἢ δί 
κύματ' ἄν εὐρέϊ πόντῳ. 

117. ἴῃ οχρ!οδιίοηο πυΐα8 Ἰοοἱ μδοβθγαηῖ εἰ νε- 
ἴεγ65 οἵ γεθη(οΓῈ8 ἰμίεγργοίεβ, 16 αἱ [460}}1π|ὰ8 51. 
Δὲ ροβὶ οὕτω ἰῃ δροάοϑὶ Ροβίϊαπι, ποάαο αὔξει ῬΓῸ 
αὔξεται ἀϊοίαπι. Νδπι ποπιϊηδίϊνυϑ 68. πέλαγος Κρή- 
σιον. Νὴ αἱ 4158 Θοπί 05 ἴπ πη ᾶτὶ [1 οἱ 5 
υνἱάοί, ἐϊὰ ᾳφυδδὶ τοί 8 4] ἀδ πὶ Υἱίδ 6 ἰδ ἢ ὁ- παν, 

- 

Γαπι ρΡοηϊ5 Ἠοτουϊ ἐπὶ ἰεπεῖ δαβμοῖαθε, 50111-- | 
οοἱ Δ ογίθυβ: ἢ. 6. τὸν Ἡρακλέα τὸ μὲν πολύπονον᾽ 
πέλαγος τρέφει, τὸ δὲ αὔξει. 

118. Τιΐο ἢ γοοθηβίο π18}6 ὥςτε. 
120. Ουἀά. εἰ οἀά. ἀμπλάκητον. ἨδϑγΟΒίυΒ: 

ἀπλάκητον, ἀναμάρτητον. Σοφοκλῆς Τραχινίαες. 
Ιῃ 5080}}}18 Ἀομηδη 18 βογίρίυπι: ΑΜΠΛΜΑ͂ΚΙΟΝ. 
ἄπταιστον. Πα ἀπλάκητον ΑὈΓΟΒΟΛΪΟ ΔυοίοΓΘ ΓΘ-- 
οορίς Βγυαποκίυ8. ϑογ δοηάπη)ὶ οϑί ἀναμπλάκητον, 
υἱ πιοηπ ἰη ᾿ἰρτο ἀ8 6ηι. γί. ἀγ. ἀτ, Ρ. 19. γο] πηοίγὶ 
ἰηἀϊοῖο. ὕδθυθ8 δ νοῦθ ϑόρβοο 65 οἰΐδηι ἰῃ Οβά. 
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δὰ σφε δόμων ἐρύκει. 
ἂν τιστροῷ ἢ β΄ 

ὧν ἐπιμεμφομένᾳ σ᾽ ὦ: ΥΑΛῸ 
δεια μὲν, ἀντία δ᾽ οἴσω. 
φαμὶ γὰρ οὐκ ἀποτρύειν 

ἐλπίδα τὰν ἀγαϑὰν 
χρῆναί σ᾽. ἀνάλγητα γὰρ οὐδ᾽ 

ΕΒ. 472. πἰβὶ φορά [δ] οογγερίδ βθσπηάᾶ 5014} 651 
ἀναπλάκητοι. Ἐδι δυίοπι ἀφαμπλάκητος ἰάριη φυοὰ 
ἀσφαλής. 

122. 1 γὶ ὧν ἐπιμεμφομένας ἀἁδεῖα μέν. Βτυη- 
οκία5 ἄδεῖα Ρ] ΓΑΙ πὶ 6586 νο]αϊΐ, σοηΐγα 6565 ΓΔ Π)- 
Ἰηδίϊοαϑ, οογίθ Αἰ ΟΟΓΌΠΙ. θείεπάϊι ̓ Βυμίηδηηι8 

148. Ατδιητη. τ. Υ0]..1. ρ. 253. 564 4005 δἴἶεγῖ, Ἰβθοοῖ. 
Ι, θ6ὅ." ρυ 6 θοιιπὶ ἄδεζα [οἰ Π.π| 6ϑΐ, Ατϑίιβ δηΐο πα 
νυ. 1008. 5ὲ ϑήλεια σοΏθγα ηδαΐγο αἰχὶΐ, υἱ ΑἸοχδηατίηΐ 
80]6ηΐ, οἂρίαν!, αιοὰ 8]1αυ 8 40 ΔἸ χα 5 γοία 51551-- 
ΠΟΤ 510] ἱπἀ ]558εῖ, 408]6 681 ὀξεῖα χρέμεσαν, 
περ εσίαπι ἃ Βαϊίπιᾶπηπ0, ἴῃ ϑουίο Ηδτγου] 5 νυ. 348. 
υοά ἰΐᾳ βΒοτὶ ρίιπι ὀχϑίδί οἰΐδπὶ ἰη Εἰγπι. Μ. ᾿. 814,45. 
Μαπατγανΐυβ αἰδοῖα οοηΐθοἷΐ, δὰ 56 η 6 η{|8η} ΠΟῚ ΠΉ8]6. 
Νοίδησδαπι ἰΔΠ26., ἢδ0 γο08 ΑΘΒΟΒ.]0π,, δηϊ αὶ 56Γ--. 
ΙΟἢΪ85 ΒΘ ΟἰΔΊΟΓΟΠΙ, βδορὶ 8 580Π)| 6556, ΠπΠυδαυδη,. 

4ιοά 5εΐδηι, ϑορβοοΐθπι δαΐ Επτγίρί ἀθ. Αἱ ἷὸ πη6- ᾿ 
ἴγαπὶ ροϑ6 1 Δ ρ ἰ θγδοναπι. Πα οογγεχί. 7) ΝΒ] 
ααυίάδπι, ἱπαυΐί, ταξηΐ [6 Ῥγορίοι θα 6Γ6 188 (085 ΤΈρΓο- 

Ν᾿ ὩΣ ᾿Ὠοηάἀοηίὶ πλοία πα 681: ἱδΔηγη6  ΓΟΡΌΡΠΔΒΌΟ. 
» ν᾿ τω 

τ᾿ 
- 

»ῃὩ τ 

ἡ τα νι ἐξ 

«τ 124. ϑυϊάδϑδ: ,ἀποτρύειν. Σοφοκλῆς" οὐκ ἀπο- 
. τ ὕειν. ἐλπίδα τὴν ἀγαθὴν χρῆναί σε. ἀνάλγητα γὰρε 
“οὐδ᾽ ὃ πάντα κραίνων βασιλεὺς ἀπέβαλε ϑνητοῖσε 

-ν- Ζεύς. 

ὑδομᾶ ΠΟΘ ΙΌΡΡΙΟΓΥ φυϊά ἐπεὶ ἀεἀτεπιοτί ΠΡ 08. 

120. 5080 8868: οὐδὲ γὰρ ἄλυπα τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις ὃ Ζεὺς τὰ πράγματα πεποίηκε. Αἱ οὐδὲ ὨΟΠ 
οἰοϑί Ροϑίροῃ!ϊ. Ἐχβρθοίθϑ ἢϊς οὐχ, 866 τθείθ (Δ 6 ἢ 
ἰχὶ(. οὐδέν αυοά 84 ἴονεπι τοίεγοπάση. ἢ 0]0Γὶ5 

κ . Ὑὶ ΞΕ ᾽ ὄἔψας 

εἰν τιχ 

,α σα 
. 
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ὁ πάντα κραίνων βασιλεὺς 
ἐπέβαλε ϑνατοῖς Κρονίδας. 

ΑἉἫ »“ὦ« ΑἉἯ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰν 
πᾶσι κυκλοῦσιν οἷον ἄρ- 

κτου στροφάδες κέἔλευϑοι. 
,͵ ἐπφῳδός. 

’ Α Ψ 23 2 ἢ 

μένει γὰρ οὔτϊ αἰόλα 
Α » “ 

γὺξ βροτοῖσιν, οὔτϑ Κῆβες, 
ἢ 

δεοὰ ὀδγοπάμπμπι, δ6 4υἷϊ8δ ΠΟΟ ῬΘΓρΟΓδΔ ἱπηι0 } Πρ δί. 
Νὴ δος νυ]: οροτίεί [6 'π ἀ0]6η40 οἰἶᾶπι ΒΟΠδ6 
5Ρ61 Ιοσπ σοποδάθγε: πᾶπιὶ γδουϊἰδίθπι 4010Γ15 οἰ 81 
4υἱ Γ65 Βοηηΐηθηι σι δ ογηδῖ, Ταρρὶΐεγ, ἤθη ἀθα 1 Πη0Γ- 
(8110 .5. 864 νο]αἱί, υἱ 1846 {18 δΔάγογϑᾶ ἰθ ΡΟΓΔΓΘΠΙΌΓ. 
Οείεγαμῃ Α]ά. εἰ 4}1| τὶ γοίογοϑ ἐπέβαλλε, ὙΓΙΟΙΙὨἱΐ 
ΓΟΟΘΩΒῖ0 δυίΐίοπι) ὁ πάντων χραένων. 1 οὐδὲ γ. 280. 

129. ΑἸ]. πῆμα καὶ χαρά. 1,.ἃ. χαρᾶε. 86}0]1-- 
δ8165 1661 ἐπὲ πήματι καὶ χαρᾷ. Ῥαίοϊ 50Υ Πά πὶ 
[α͵886 χαρᾶν. 

130... ΑἸὰ. οἱ γείί. 0 τὶ κυκλοῦσιν. ΤΙΙΟΙ ἢ γ6- 
ΘΟηϑἷο χυκλοῦσ᾽. ὕτδδῃι ἷἰο ϑ6Πο]}ϑῖδα αυΐά 61 
ὈΓΓΔΙΙ΄αΘ ἰη 6} Π[Πσπηΐϊ. 1 5ἱ νο]ϑϑοί ροοῖδ, ἄρχτων 
βου ρϑίβϑϑεῖ. Ηδραϊ 1116 ἰη πιρηίο Ηοιηοτὶ πο 5511 05 
ὙΟΓΒΌΒ: ἄρκτον ϑ᾽, ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίκλησιν καλέου- 
σιν, ἥτ᾽ αὐτοῦ στρέφεται, καί τ Ὠρίωνα δοκεύει" οἴη 
δ᾽ ἀμμορός ἐστε λοετρῶν (Ὠκεανοῖο, 11184. ΧΥΤΙΙ, 487. 
Οἀ. Υ͂,2738. Νοαὰδ ἐπεκυκλοῦσεν ἃ ροοία ἀϊοίαπι ρυΐο, 
αἱ 511 ἐπέρχονται, 86ἃ ργορΓίθ κυκλοῦσιν ἐπὲ πᾶσιν. 
Κυκλοῦσει ὯὨΟῚ πηᾶρὶθ ΄συδὰ ἰῃ Ἐ]ροῖγδ γ. 136. 
ΠΘαΐΓ4]1 οἰ χηϊβοδία ἀϊοίαπι: 4πᾶϑἱ 418 6 4 ἃ Π) ὉΓ-- 
886 ΓτοίδίϊΟοη 65 ΟΙἸΠηἶἷθῈ15 γοΪυΘ η40 δίζοτγπηί 
ΙΔΟΙΟΓΘπ οἱ φδπάϊΐ!πι. ΝδΠηι 4υΘΙΔαΙΩΟΘΈΠΙ 
ὕτϑα Ὠυπηαυδ ΠΟ ΘΌρΓᾶ Π0Ὸ8 ἴῃ 60610 γα Γ, (ἃ 
ΒΌΡΘΓ ΟΔΡ ΙΒ 5 ΠΟΒ.Γ15 οἰΐᾶπὶ ὈΟμᾶ 80 Πη8]ἃ ρΘΓΡΟίΙΟ 
ΕΥΤΟ ὙθΓΠ ΌΓ. 

132. Κῆρες. συμφοραί. ἨδΒγΥΟΝ 5. 
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οὔτε πλοῦτος" ἀλλ᾽ ἄφαρ, βέ- 
βακε᾽ τῷ δ᾽ ἐπέρχεται 

4 

χαίρϑιν τὲ καὶ στέρεσϑαι. ΝΕ 
τ ΝΕ ν. ᾽7 5η) 2,2 , ἃ καὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω 

Ν ! ͵ 
τάδ᾽ αἰὲν ἰφγειν᾿ 
ἐπεὶ τίς [ὧ 8] τέκνοιδι ΕΑ 7ιωξωυ 
Ζῆν ἄβουλον εἶδεν; 

ΔΗ7:ΑΝΕΙΡΑ͂. 
[4 , ε 3 [4 , 

Πεπυσμέγῃ μὲν, ὡς ἐπεικᾶάσαι, πάρει, 

184, ΑἸὰ. οἱ νεῖ. Π|Ρτὶ βέβακε. ΤΥ ΠΙΔΠῚ 
βέβηκε. 

18ὅ. [Ιη δηιίᾳυϊβ Πγῖ8 οομηπηδία ροϑί πλοῦτος, 
0010 ροϑί βέβακε ἀἰδιΪποΐαπι. [{8 βέβακε δὰ ργᾶθ66- 
ἀοηιΐ4, ποοΐθη, ἰηογί απ απ}, ΟΡ 65 Γοίογθηαπ, ἐπέρ- 
χεται δΔαΐο ραυίδηάᾳπηι 6886 51η6 851} ρΟΒ5[{11Π| 6586. 
τῷ δὲ οὰπὶ χαίρειν οομἰ μηοίο, ΡΓΟ ἐπέρχεταε δὲ τῷ μὲν 
χαΐέρειν, τοῦ δὲ στέρεσϑαι. Παρ]! εἰοῦ ϑ6ἰ 4] 6γὶ 56η-- 
ἰοηἰ8 651, σομημηδία ροϑί βέβακε ἀϊδιϊ σι οη(15, οἱ δά 
βέβακε ἰη 6 ]]Πσοηι18 τῷ μέν, αἱ 56η51.5 511, ἀλλὰ τῷ 
μὲν ἄφαρ βέβακε, τῷ δὲ ἐπέρχεταε τὸ χαίρειν τε καὶ 
στέρεσϑαε. ὈΟομηρᾶγδί 116 Οοά. (Ο]. 614. τοῖς μὲν γὰρ 
ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ τὰ τερπνὰ πικρὰ γίγνεται 
καῦϑες φίλα. ἸὈϊδεἰηχὶ 18, 86 ἰδΔηη6ῃ βέβακο δὰ 
ΡΓδοοθάθηία τγείογοπάυσμι ρᾳϊο. [ΙΠἰΘΓΡΓΟΙΟΓ ἰἰᾶ: 
ΘΟ ΠΟΣ ηΔπεοῖ ποΥῖδ δ 5, 6486 ΓΘ65 86- 
γΟΓ886, ΒΩ40 6 ΟΡ68: 8604 οἷο ΓΟΙἸηαασῃηΐ, οἱ 
δα δ πὶ δοσοάϊΐ σᾶπάθγε ρΥναγ 406. 
"137. Ῥοίεϑί φαΐϊάδηι ἅ 5ἰπ|ρ]1οἰΐοτ ἰη16}}1σἱ 48 ἃ 6, 

Γοροί(ο ἀοίηἀθ Ῥγοποπηΐηθ: δἱ ϑἷο υὐοἱ υἱβ86 υἱοῦ 
ΒΟ Ο]]Δ5816858. θα φργδοϑίαί ἰδθη., υὖ 650 4υΐά 6} 
Ῥυΐο, ἅ ἐπίογργοίδυί αῸ ΔΡΤοΡ 6 Γ, τάδε Δυΐοηι ΓΟΙΕΓΓΘ 
δα 68, ἰῃ αυΐνθαϑ5 ἰοία ΔΓ η γογϑᾶίαγ, Η ΓΟ] ΘΓ 
βαϊναπι ΓΘαϊ γα πὶ 6558. 

141. ϑοτγίρβὶ ἐπεικάσαε, αἱ, πἰδὶ [41}10Υ, οἰΐδιῃ 
Ἐτνυτας 5 Ἰορὶ γοϊοθᾶῖ. θτὶ ἀπεεκάσαι. Ἐοάθπι 
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πάϑημα τοὺὐμόν᾽ ὡς δ᾽ ἐγὼ ϑυμοφϑορῶ, 
μήτ᾽ ἐκμάϑοις παϑοῦσα' νῦν δ᾽ ἄπειρος δἷ. 
τὸ γᾷ γεάζον ἐν τοιοῖοδε βόσκεται 

146 χώροιξιξν" αὑτοῦ, καί νιν οὐ ϑάλπος ϑεοῦ, 

ΘΓΓΟΓΘ δρυὰ δυϊάδη) ἴῃ ν. ἑρὸν 5ουρ( ἰῃ ΥΘΓΒῸ 
ΒΟΡΒΟΟΙ5 Οδὰ. 60]. 106. υδὶ Βοάϊα ὡς σάφ᾽ εὐκάσαε 
Ιοφιίαγ, φαοα Υυπάσγαβ πο φαοαὰθ ροϑυϊί. Βροΐθ 
ἀἰχί ἀπεικάσαι Ἐπτὶρί465 Οταϑί. 1290. δα, ῬοΙῖβ. 
Ἑλένης τὸ κὠκυμ᾽ ἐστίν, ὡς ἀπεικάσαε. ΟΟΙΏρΡΑΓΔΙΌΓ 
οἶπ [δ], 4086 δααϊίδ οΓαὶ νοχ, οαπὶ γσοο ἨΘ]6ηΔο. 

142. Ὑεγθαπ ϑυμοφϑορεῖν οχ Ἦ. 1. σΟΠ 6 ΠηοΟΓΔί 
Ἐπϑίδιί 8 Ρ. ὅ75ὅ, 10. (437, ὅ.) 

148. δι]. ΕἸογ. Α14. δ] σὰ Ὲ γϑίογο5 ΕΓ] πα- 
ροῦσα- φυοὰ 8] οηυπλ 80 μος Ιοσο. [Ιυηίπᾶ Βοοπηᾶᾶ 
οἱ Το ἰᾶπᾶ γοσδηβίο γος παϑσῦσα., αποἀ πῃ οΓ0 
τοσορίππι ἃ φαἀἤογίθυθ γοοθηιογῖθηθ. Ὁοὰ. ἨΔ. 
νῦν τ᾿ ἄπεερος εὖ, αἱ Θομδοίογα5 οοηΐοοἰϊ. Αἴ τυ]ο 
μὲς πο] ἴον ὁδὶ ναϊρδίὰ νῦν δ᾽ ἄπεερος εὖ. Ηδηο οηΐῃ; 
αἱ ροίογοα ϑ6ηίοη δ, ἰδη ΠΟΙᾺ Ὁΐ ρΓΘΠ) ΟΠ 
ῬΓΠοΓΟ οοηίαηρίί 564 ορροῃίΐ οἷ, αυοα γοῖ] γοοα θα] υ τὴ 
νῦν ἀτρυϊῖ. ΑἸ ΠΟΥ οπὶπὶ 5818 ογδΐ αἴσογο ἄπεερός τ᾽ εἶ, 

1458. Ὑαυΐρο χώροισεν αὑτοῦ. (οἀ. ΕἸΟΓ. αὐτοῦ. 
Οἱϊγάπιαὰδ βογίρίατα σομ πο Γδῖ 50}}0}185ἴ65. Αρ6Γ- 
ἴα 65ΐ, 4Δυυπ τοιοῖςδὲ ἀϊχοτίί, ἀθθ 586 δαάὶ, 
40.165 ἰηι0}]}Π[ροὶ νοοῖ, Εσ αὑὸ αυὰσπὶ δρρᾶγθδί 
οπμδηἀδίϊοηα ἰοσῦπὶ ἱπαΐρογα, ὀδνοηθ) ογᾶὶ, ἢ6 
ἴη Ἰοοο, ἴῃ 400 ἴδηι γοίθγοϑ Οὐ οἱ ᾿δοϑίβϑϑοηϊ, υ}]ἃ 
τουΐαίϊο ἤοτοῖ, ΄Ζυδο ΠΟ ἴδηι) |6ηΪ5 6556ῖ, υἱ ὉΓῸ 
8114 ΠΑΡ τὶ ροβϑϑοῖ. [ἃ τὰ υἱάδου ΓΟρΡΡ6Γγ556, χώ- 
ροις, ὕν᾿ αὑτοῦ ϑογθοηο, οἷ ροϑί δᾶ γϑῦθᾶ σοπιηλδίθ 
Ῥοῃποηᾶο. [Ι͂ἢ δηι απ βϑί πηῖθ [8 Ὁ18 πὰ}}ὰ ἰδὲ ἰηΐοτ-- 
ἀποῖΐο, ἱπ ϑεχαίου 5 6011} βίρῃπηη 6ϑῖ. Ουἱ 5ἰηιῖ}- 
6 Γ ἴδθο ἰρηΐδθαῖ, Μυδργανΐαβ,. ἕν᾿ αὐτοῦ χλοῦνεν 
ΤαρΟηΐ ὙΟ]6 5, 58 8η60 γι ποτα ΠΟΥ γα} ΠῸ8 [θΟἷΐ. 
ΒΘΗΒ05 ε8}: ἰΠΥΘὨΐΠ15 δοῖδ 5 Βαϊ 5064] ἴῃ 10- 
οἷβ ῥδϑοϊίυγ, Ὁδὶ 581 ἱαγὶβ 6 581, Π6488 δαϊΐ 
δοδβίῃ δἂᾳί ἰ ρτα δὰΐ γοηΐϊΐ8 γνοχδίατ, 566 
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οὐδ᾽ ὄμβρος , οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ, 
ἀλλ ἡδοναῖς ἄμοχϑον ἐξαίρει βίον, 
ἐς τοῦθ᾽ ἕως τις ἀντὶ παρϑένου γυνὴ 
κληϑῇ, λάβῃ ἡ ἐν νυκτὶ φροντίδων μέρος, 
ἥτοι πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέκνων φοβουμένη. 
φότ᾽ ἄν τις εἰςίδοιτο, τὴν αὑτοῦ σκοπῶν 

ἰποππάδηι ἀρ]. οἱ ΔΒ ΟΥΪ5 Θσρογίοπι Υἱ[8 1. 
Οοηῆῇριηδίαν μοο 118, 41:86 Ορροπαηίΐαγ. “ ΝΠ Υἱγβο, 
δ ]δίαα ηπρϑἰῖ, ρᾶτοαί ποορϑ58108{1 ουγίβα 6 δησίτυγ 
οἱ 5011 0πα} ἢ] 58. ὈΟρροτίιπε πΉ}Π}]} 51π|}}15 56 η16Π-- 
(16 πηοηηογίδηι δρυὰ ΤΊΡυ αι ᾿Υ̓͂, 6, 1. τονοοσανὶξ 
Ηδαυρίΐι5: ργδαϑοῖρὶί οἱ πδῖδθ πιᾶίοῦ βἰπἀϊοϑὰἃ 
αυοὰ ορίοί: 1114 Δ] ἃ ἰδ οί(δ, [ἃ πὶ 508, πη 6 Π16 
γοβὰϊ. ΝΡρὼὺ (Ι 55,111} πιοίδρ γᾶ 808 ̓ ΒΟΡΒΟΟΪ68 δΔΡ. 
50801, Ῥίπά. ῬγΠ. ΤΥ, 2138, χῶρος γὰρ αὐτός ἐστιν 
ἀνϑρώπον φρενῶν, ὅπου τὸ τερπνὸν καὶ τὸ πημαῖνον 
φύεε" δακρυῤῥοεῖ γὰρ καὲ τὰ καὶ τὰ τυγχάνων. ᾿Εξαΐ- 
ρθε: γἱἀοἴαγ οὔ ἄμοχϑον οοηΐαηροη απ) 6586: Υἱ ἰ ἃ Πὶ 
ογίαὶς ἰπουπαϊ(δίϊ 5, υἱ νᾶουᾶ 511 [ΔΡΟΓ6. 
5Δ60Ρ6 γνογθῦπι {ΠΠυἀ ἐξαέρεεν 46 ογοοίο δηΐμηο ἀἰοἰίυΓ, 
Ὠ6416 ἢἷς φυππὶ Υυἱᾶ ογὶ αὶ αἰοἰΐαν, ἰά Δ υα 651, ἀυ δὴ 
ΔΙδουί δία! ΘΓΘΟΙ͂Ο 506 δ0 ΒΠάμποΐδ δηΐηιο ΥὙἱνογθ. 

149. ᾿Ἔν νυκτὶ ποη 68ὶ δα λάβῃ τοίογοηάαπι, αἱ 
αἰοδί, 1.548 ἀπ ααδο ΠΟοΟΙ͂Θ 68, 4υἃ ταᾶτί(ο 
οοηΐπηρίϊαΓ, ΟΌΓδ8 δοοῖρὶ δῖ: φαειιδαπιοάθπι ὶ ἴῃ 
Τοτγοὶ ἴγαση. ΥἹ]. ἐπειδὰν εὐφρόνη ξεύξῃ μία, δαὶ δρυά 
Ἠοπιόγυπὶ Οἀ. ΧΥ͂ΠΙ, 271. νυξ δ᾽ ἔσται, ὅτε δὴ στυ- 
γερὸς γάμος ᾿ἀντιβολήσεε οὐλομένης ἐμέϑεν. ΝϑΙὴᾺ 
Ργᾶ σοπίυρ᾽Ϊ Ὠοχ 5ἱ ϑἰ σα οδγοῖαγ, δα αἱ ἀΘ θαΐ αυδο 
ῃοχ ἀἰσογοίυγ. 866 οοπίᾳπηροπαᾶ 5αηΐ γεγθὰ 111 ὁπ 
φροντίδων, αἱ Β6η588 5ἰΐ,) ΠΟΟΙΓ ΓΗ 85 ΟἸΓ85. Υἱάθ 
Βυρτγαν. 29. 

151. Οοἀά. Ηδιη]. ΕἸογ. τόδ᾽, π]6. Μδβου πο 
αὑτοῦ αἰϊϊατ, αυἷὰ αὐΐνογϑα ὁπαπεϊαί βθη(θπίϊ 651. 
Υ᾽άε δὰ Υἱβογ. δάηοί. ὅ0. [118 6! ἀ]6γοὸ ἴῃ ΕΠπτίρ. Ηἰρ- 
ΡΟ]. 470. πεσόνϑ᾽ βογ Βοηάαπ Υἱἀείατγ. 
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πράξιν, κακοῖσιν οἷς ἐγὼ Ὁ βαρύνομαι. 
πάϑη μὲν οὖν δὴ πόλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἐκλαυσάμην᾽ 
ἕν δ᾽ οἷον οὕπω πρόσϑεν, αὐτίκ᾽ ἐξερῶ. 
ὁδὸν γὰρ ἦμος τὴν τελευταίαν ἄναξ 
ὡρμᾶτ᾽ ἀπ᾽ οἴχων Ἡρακλῆς, τότ᾽ ἐν δόμοις 
λείπει παλαιὰν δέλτον ἐγγεγραμμένην 
ξυνθήμαϑ', “ἀμοὶ πρόσϑεν οὐκ ἔτλη ποτέ, 
πολλοὺς ἀγῶνας ἐξιών, οὕπω φράσαι. 
ἀλλ᾽ ὥς τι “δράσων δἶρπε, κοὺ ϑανγούμενος. 
γῦν δ᾽ ὡς ἔτ᾽ οὐκ ὦν, εἶπϑ μὲν λέχους ὅ τι᾿ 

1562. Κακοῖσιν οἷς ΡΟΓ δἰἱγδοίίοηθμι ἀϊοίαπι Ρτὸ 
κακὰ οἷς, ΠΟὼ ΡΓῸ οἷς κακοῖσιν. ὝοΓΡὰ κακοῖσιν οἷς 
ἐγὼ βαρύνομαι δἴϊοτί Ργϊβοίδηυϑ ΧΥΓΠ,20. αυϊ ἰοσι15 
ταῦ 1]ὺ5 651 ἰη δα. Ῥαυίδο!. ρ. 1109. Νοιανίς Ῥοῖβο- 
Π08 δά ΑΥἹΒίορμδηβηι Ρ. 1δά. 

157. Αἀ παλαιὰν ΓροῖΘ 5680} 15.685 βεά οΒϑου- 
τία8, ὅτε πρὸ πολλοῦ χρόνου χρησμὸς ἦν αὐτῷ δεδομέ- 
ψος. θυδ6 γ6ΥΡθὰ πιᾶϊδ τοδί βυοί δὰ 114 ν, 155. 
ὁδὸν γὰρ ἦμος. Τ4}61185 ἀἰοἷ( ὁχ ἸοΏ30 ἰειάροΓα 50 γί - 

8. Τοβϑίδηιοπίνπη ἀἰοὶ ἰρϑθτῃ νο Δ ΡΌ]υμ ξυνϑήματα 
ἰπα οί, [Ιἀ πυ}10 δηΐθ οοηϑοΓρίαπι ΗθΓΟυ] 65 ἰ0.Π} 
ἀοιηππι, φασπὶ ον βϑίπ)θ ἀομλιπη) ΓΟ παιοτοί, ἰγδα]-- 
ἀοτγαί εἰδηῖγᾶθ, 4αΐρρο ἐσ ργίογ θὰ5 ἱπἰπουῖ 8 56 
βαίναπι γοά  ΓῸ ΠῚ 801608. 

159. Πολλοὺς ἀγῶνας ἐξιὼν ἀϊοιυπι, αἰ ρ4Π|10 
δηία, ὁδὸν τὴν τελευταίαν ὡρματ' ἀπ᾽ οἴκων. π0}}ἃ 
ουπὶ ΕἸ ΠΠρ5], 56ἀ δτουΐίδιο χυδάδπι ἀἰσοπά! ἀυδθυβ 
ΠΟΙ ΟΠ θυ ἰῃ ἀηδίῃ ΘΟΠἑ ΠΟΝἾ8. 1118 ΘΟ ΓΥἑδΙΐ ἢ ἃ 
ἐηϊ ΓῸ8 ὀχ τ η ἀο. 

10]. [4 ἰη Ρμοοί. 1217. ἔτ᾽ οὐδέν εἰμι. Αἀα ἀπ 
ϑοῃδοίογαθ Αρο]]οη. ἈΠ. 11, 28. ᾿βογί πη ΘΗ 
Ιηδβηθμ), 568 δ᾽ αυοα ἰΔΠΔ ΕΠ» δῖος ἀΐοαβ, δη οὐκέτε. 
Ηοὸ εβὶ ροβίβᾶς ΠΟῸῚ Υδ] ἰδηὶ Π0Ώ, {ΠἸ|ὰ4 η0η 
ΔΉ] 168. 810 ἰπ ΑἸςεϑί. 195. ἐκφυγὼν δ᾽ ἔχεε τοσοῦ- 
τον ἄλγος, οὗ πόϊ οὐ λελήσεταε, '. 6. ουἱ 5 411-- 
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χρείη μὶ ἑλέσθαι κτῆσιν᾽ εἶπε δ᾽ ἣν τέκνοις 
μοῖρα» πατρῴας γῆς διαίρετον» νέμοι, 

’ ’ ε ’᾽  »} “Ἃ 

χρόνον προτάξας ὡς τρίμηνον ἡνίκ ἂν ᾿ 

ᾳυδηάο ὨΟἢ ᾿ΠΠΠΠΘΙΠΟΥ ΟΓΪΐ. Οὕδο 56αθπηίθΓ, 
ἴῃ 5.Π0}115 Π85 ἰηιογργοίδίίομθϑ Ὠδθεθηΐ: ἐνετείλατό 
μοι ἵνα πρόνοιαν ἄλλου ἀνδρὸς ποιήσωμαι" ἔλεγε 
προςήἤκειν ἐμὲ λαβεῖν τὴν προῖκα καὶ τὰ δῶρα, ἃ ὑπὲρ 
τοῦ λέχους ἐχτησάμην. ἤγουν προνοεῖσθαι ἑτέρου 
ἀνδρός, ἢ σώζειν τὸ λέχος. ὕὍπάς ΒΙ]ΠἸοΥοοΚίο Ἰορθῃ-- 
ἄἀσπὶ νἱἀοθδίυγ λέχους ὅτου. 8) 6 σοπμπηυθδίο θοΐδηΐτδο 
δὶ Ἰοσα5 658861 ροοίᾶ, πο ἀἰχί586ΐῖ, ΟΡΊ ΠΟΙ, ἐλέσϑαε 
κτῆσιν: ΘοΥΐα ἢοΟ υἱγί ροίζδιι8 65ΐ, αυδη) πλυ 6 γῖ8. 
Ῥτγδοίοσοα β΄" 8188 ΟΠ 68 νυ ϊαῖδηι 50 Γἰρ[ ἈΓΔΙῚ 
ὅτε ὨΔἾ5856 ἱπ Ργοῃρίαᾳ 651. [Πἰδαὰ6 λέχους κτῆσις 
ΟΠ ρμοίοϑί ηἶδὶ ἀθ ἀοΐα τ πηθγ θυ548ε 115, ααδθ ἰη 
ἀνακαλυπτηρίοις δορορίδβϑοῖ Ὠεϊδηίτα, ἰη|6}}|΄, ἀ6 
φαΐθυβν. βϑ'ρδηθο. δα (Δ}1}π|. ἢ. Ὠΐδη. 74. ϑεὰ 5ἱ 
τὰ ἀἰϊοσοΓοί ὅτε, ὮΟΟ Υἱἀδγοίαν ἰπάϊςαγὶ., ἢἰ 81] Ια ρατὶ 
ἘΠ οἰδηῖγδθ, ηἶδὶ χυοά οἱ [630 ἀοδεγείαγ. Ουοά ΔΡἢΟΥ- 
Γαΐ δ δαΐ8 Ἰοοἱ γαϊΐοηθ, ἢ 4πὸ Δ ΗδθγΟα 5 ογχᾶ 
805 εἴ οσαγα Βυρογβί πὶ ἀοοἸαγδηἀδ ογαῖ.Ό Οὔ δη10}-- 
Γθπὶ τοοϊρίοηάση) ἀυχὶ, φυοὰ Μυβοτανυ 8 σοηΐθοϊΐ, 
ὅ τε: ᾳφυϊὰ πι8ὲ αἴ ΘΟ ΠΡ Ϊο ρᾶτίαπι δοοΐρ 6 Γ0 
οφροτγίογοξ: 4π0ὸ 588η6 οἱ 408, 6ἱ ΤΌΠΟ Γὰ ἰδία, 8568 
ἰδηιθη οἰΐδηι δίᾳαϊ ἃ ἰογίδ888 δ] 8 ΟΟΙΏΡΓΘἢΘΗ.- 
ἀδηίυν. 

103. Ἑὰ. δηΐ. πατρῴαν, ὀοιμηπιοπηογαίππι Η. 
Βίορῃδηο ἴπ δἀοίδί. ἰῃ ϑορῆ. Ρ. ὅδ. Βοΐπάο Αἰά. 
Ταηΐ. ῥτ. δ᾽ϊδοαυθ υδίογοϑ δά. δεαερετὸν μένειν. Ας 
μένειν σοί οἰἶδιη ΠΟΘΙ ΓΔΏΔΟ ΒΙυΠΟΚΙΙ. ϑοὰ 1,8. 
10.1.0. Ιαηΐ. 2. οἱ Τ ΘΙ] ἢ ΓΟ ΘΟ Βἷῖ0 νέμοε. (οὐ. 
Ἠδ1]. ΕἸΟΓ. διαιρετὴν μένειν. Διαερετὸς μοῖρα δοπι- 
τοοιηογδίυν ΔῸ Ἐπϑίδίϊο ῃ. 793, 8. (708, 10.) Δεαέ- 
θέτο» αἰνίβδῃι, ριδοϑίδγο πιοη ἷ ΓΟὈ οἰ Ῥαγα]ἶρ. 

. 4δ2 56. 
Ρ 1601. Ἢ ΠΝ τρίμηνον οἱ κἀνιαύσιος. ἘΒταποκία 5 
κἀνγιαύσεον 50 0511, Εγίατα π8 ὁχ ὙΥ̓ΔΚΟΒ6] 411 οοη-- 
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165 χώρας ἀπείη κἀνιαύσιος βεβώς, 
τότ᾽ ἢ ϑανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνῳ, 
ἢ τοῦϑ᾽ ὑπεχδραμόντα τοῦ χρόνου τέλος, 
τὸ λοιπὸν ἤδη ζῆν ἀλυπήτῳ βίῳ. 

᾿ τοιαῦτ᾽ ἔφραζε πρὸς ϑεῶν εἱμαρμέα . ἘΣ 
170 τῶν Ἡρακλείων ἐκτελευτᾶσθαι πόνων, . ἐξ κι με} Ὁ 

ὡς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσαί ποτε : 
Δωδῶνι δισσῶν ἐκ πελειάδων ἔφη. 

Ἰοοίαγᾶ, Ῥγοθδηίο βομδοίογο, βδγυαυὶί κἀριαύσιος, οἱ 
Βογρϑὶϊ τρέμηνος. ΝΙΒΙ] πα πη ππ}. υδ] οπιηΐὰ 88Π8. 
“Ἵπείη Βτυποκίβ ἐχ οοδ, Β. [Ιη οοἰογίβ ἀπίῃ γεὶ 
απῆει. , 

100. Οοά. ΕἸοτ. χώρῳ, 566 ἴῃ πιᾶγᾳ. χρόνῳ. ΝΟΠ 
τοαπησαδί τῷδε τῷ χρόνῳ, 564 ὃθς ἀἰοἰῖ: ἔὰ πὶ δ τ 
ἰηΐγᾶ 00 [6 Π]Ρ808 ΠΟΥ οχἰϑίϊ δὶ ἀ6- 
ΘΓ. 

1090, ἔφραζε ποη δέλτος, αἱ ΤιῦῖΟΙ Πΐ 8 Ραϊδί, 56 ἃ 
Ἠδγοῦ]65. ἀασπ) ἰϑίδ βογρϑὶί. 6] γὰβ ραϊδθαῖ, 
τῶν Ἡρακλείων πόνων ῬΘηάοΓ οχ τοεαῦτα, ἐκτελευ- 
τάσϑαι δυΐθη οχ Υ6Γ00 εἑμαρμένα. Μ|}Ε ἐκτελευτᾶ- 
σϑαε σου ἔφραζε οοηβοπάᾳπι, εἱμαρμένα δαΐθη) 
ΡῬγορίεγ δααϊϊαπὶ πρὸς ϑεῶν ὑΓοῸ εἱμαρμένη ἀϊοῖίαπι 
νἱἀδίαγ: [4] 6 πὶ ΗΠ ΘγΟυ] 5 ἸΔΡΟΓΌΏ ϑογίθηι 6Χχ- 
ἐΐαγδηι αἰ 66 ἢ ΐ. 5 ]Π116 Ὁ ἀρὰ ΑΒ υ] απ Αρδπ). 
921. τὰ δ' ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ νεικωμένη ϑήσεε δὲ- 
καέως σὺν ϑεοῖς εἱμαρμένα. 

171. Ηυμπο οἱ δεᾳαθηίοπι γογϑαπι δίξεγί Βίορ ἢ Δη}5 
ΒΥ ΣΔΗ 05 ἰη ἔγαρπι. ἀ6 Βοάοπο; τγοϑρίοἱΐ Επδίδι αἰ 5 
Ρ. 2860, 43. 8θὅ, 18. (317, 10. 2706, 29.) οοίᾶ δά 
...1. ὀχϑίδηίΐ 56 ἃ : δου ρίογοβ δι χυοί, φαΐ σΟ] απ -- 
γιιπλ Ὠοἀοηίϊάθ χτηρηἰἰοηθιη ἔδοογαηΐ, οἰἰανὶ Β᾽]16Γ- 
ΒεοκίαβΒ. Οπηηΐαμλ χηᾶχίπηδ τ ΘΔ 0 ΓΔ} }}}56 Ηγοαοίὶ 
ΠΑΓΓΔΙΪΟ 65111, ὅ4 5ε644ᾳ. δ64ἃ χυϊάαυϊά ἰδῃάδι π)γ-- 
1ποϊορίδο Βογαϊδίοῦοϑ ουΠΘἰηΐ, ΟΑΓΟΓΘ 60 ΡΟΘΘΌΠΩα5 ἰῃ 
ΡῬοδίδ οχρ]!!οδηάο. 

ϑορλ. οὶ, Υ. 8 
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καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου 
τοῦ νῦν παρόντος, ὡς τελεσϑῆναι χρεών. 
ὥςϑ᾽ ἡδέως εὕδουσαν ἐκπηδᾶν ἐμὲ 
φόβῳ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ με χρὴ μένειν 
πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην. 

ΧΟΡΟΣ. 
εὐφημίαν νῦν ἰσχ᾽ ἐπεὶ καταστεφῇ 
στείχονϑ᾽ ὁρῶ τίν ἄνδρα πρὸς χαρὰν λόγων. 

ΑὟἍΓΓΕΖΟΣ. 
δέσποινα Δῃάνειρα, πρῶτος ἀγγέλων 

173. Ἠδβγομίυθ: ναμέρτεια, ἀλήϑεια. Ἰάθηι: 
γαμερτέα; ἀληθῆ. ὙιἀοΠίῸΓ δῆς [Ογηδπι ἰγδαί οἱ ρτο-- 
Βᾶγί586: υἱ γροία ῬΟΓΒΟΏΙ8 ἴῃ ΑΘΘΟὮΥ}} Ρογϑίϑ νυ. 246. 
ψαμερτῆ ὉΓῸ νημερτῆ οαἰάοτ. ΝΟ 4110] ἢδης γοσθηι 
ἴω γᾶ οἷβ δηϊπηδαγνοτίὶ. χρόνου τοῦ νῦν παρόντος ἰη-- 
1611. ἰηἰγᾶ ργδθ 5685 ἰ6ΠΠ10ρ118. 

114. 00] 5.68, ὥςτε ὁπότερον πραχϑῆναι. 8εῖ-- 
Ἰἰεοί ὡς εδἱ ᾳθυοπηοάο: Ὠοτππὶ νοῦ (85, 46 6Π|-- 
δἀιηοάππ) 6ἃ ΟΥ̓ΘΗΐΪΓΟ ΟροτΓγίοδί, ἰηΐίγα 00 
0 Ρ05 τί [1ε6ϊ1. 

1707. Ἡδέως εὕδουσαν 56 ουτδιῃ. Μία δὰ Οσά. 
(ο]. 307. Φόβῳ ᾿ἷς δα ἐκπηδᾶν, αἱ ἰη Ηοτγο. ἢ, 971. 
δὰ ὥρουον ροΡιΪηοΐ, 

1790. 1|10τὶ πρὸς χαρὰν λόγων φγδοίον 0. ἴῃ 40 
χάριν, αἱ Βνυποκίι5 οχ σοηϊ οῖαγᾶ., γ146 ᾿1}18 φυ ! θὰ 
ΡΓΟΒΑΒΗ : υνἱάθ απ δὰ Ἀπ. 380. Ἀδοορὶ Ενυτα 15, 
ργοδδίᾳῃ 6] ἀ] σα. 664 πο]αὶ ἰδηοη αυϊάαυδηη 
Πηυϊᾶγ6. ΝὰΠ) εἰϑ8] πρὸς χάρυν λόγων Β6Ώ5π) ρΓΔΟΒοὲ 
Ρογοομηηοάυπ, ἰΔΠΊ6η Ὠδ656:0 Δ ΔΡΙΪΟΓ οἰΐδηι οἷϊ νὰ}}- 
δία, πηοάο ἢδος γογθᾶ δα καταστεφὴς ῬοΟΙ5, 4 δηὶ 
δὰ στείχοντα τοίογαᾶθ: νἱάθο 46 πὶ γνθηΐγ 60Γ[0- 
πδῖππι δα ἸδΔοίᾶ γᾶ. ϑθηϑὶΐ Ποο οἰΐδηὶ 85080-- 
Ἰἰαδίοϑ, 10} }Π|ὸγ ἴῃ Οεα, Β. 82. ἀλλ᾽ εἰκάσαι μὲν, 
ἡδύς" οὐ γὰρ ἄν κάρα πολυστεφὴς ὧδ᾽ εἷρπε παγκάρ- 
πὸν δάφνης. 
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ὄκνου σε λύσω. τὸν γὰρ ̓ Δλκχμήνης τόκον 
καὶ ζῶντ᾽ ἐπίστω, καὶ κρατοῦντα, κἀκ μάχης 
ἄγοντε ἀπαρχὰς ϑεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις. 

ΔΗΙΆΑΝΕΙΡΑ͂. 
τίν᾽ εἶπας, ὦ γεραιὲ, τόνδε μοι λόγον; 

ΑἩΑΓΓΕΖΟΣ. 
18 τάχ ἐς δόμους σοὺς τὸν πολύζηλον πόσιν 

ἥξειν, φανέντα σὺν κράτει νικηφόρῳ. 
ΔΗ]ΖΝΕΙΡΑ͂. 

καὶ τοῦ τόδ᾽ ἀστῶν ἢ ξένων μαϑὼν λέγεις; 
ΑΓΓΕΖΟΣ. 

ἐν βουϑερεῖ λειμῶνι πρὸς πολλοὺς ϑροεῖ 
. Δἄας ὁ κήρυξ ταῦτα. τοῦ δ᾽ ἐγὼ κλύων 

190 ἀπῇξ᾽, ὅπως τοι πρῶτος ἀγγείλας τάδε 

182. Οἰΐδὶ δες δι1445 ἰῃ ἐπίστω. 
187. Ὑοίογοβ τὶ καὶ τοῦτο δ᾽. ἙΔὰ. Οδηίοτγὶ καί 

του τόδ᾽. Ἐπηοηἀδίδηι Βοτίρίαγαμι ἀοα  Βειποκία8. 
188. Βουϑερὴς λειμὼν 651, αἀθθτη θογ68 ἀθ6ρᾶ- 

βουπίυγ. ΑἸΐδ6 56 Π0} 881 ἀγατη ἱπίογργοίδιοπ65 οἱ Ηδ-- 
ΒΥΟΒΠ ἰθορίδα σαπηί. ὙΔΙΟΚοηδτγία5 δαποίαν!! Ἐπ5.8-- 
τ Ποσυμ Ρ. 222, 20 (168, 20) ; 864 15 Ροί[8 αἰνεγϑᾶπι 
βογὶρίαγδηι ἴῃ ΤΥ ΟΡ ΓΟΙΪδ5 Υ. 847. νἱἀοίαν σοπίΐ 66. 
Βεΐπάε ΠΠὈτὶ πρόςπολος, αποὰ ἰη οοά. ΕἸοτΓ. πρόπολος 
βογρίιηι. βου ρϑὶ πρὸς πολλούς. Νὰῃ αυϊά 518] ΐς 
πρόςπολος γ6} 1, π60 ἀἰχί! φαϊδ|αδηη, η6ς [Δ61]6 ἀϊοαί. 
Αρίυμῃ [ογοΐ Ποη6η, 4υοα ργδοηυπίίπι 5 σηϊ βοδτεί. 
ΒΟΠΟΙΔϑίδο ϑἰθηί. Πρὸς πολλοὺς οἱ Πάοπη ΘοΠο δὶ 
ἀ1οι18 πα π|1}, οἱ γοὶ ἱρϑὶ σοηυβηίΐ : υἱάο ν. 194 5664. 

189. βου Βορδίον τοῦδ᾽. ὕϑυβ πἰς οΘορυΐϊδηι Γ6- 
αυϊγοθδῖ: χυδτγο αἰνίβῖπι βου 5. 

100ϑ. 110 τ] ὅπως τοι, πἰδὶ φαοα δι] δἰδηπ5 οτϊί- 
(ἰϊ τοι. Βευαποκίαπι, σοε 80] οηΐοπη, 86 συ 8 οδϑ 
ἘγαταιπΠ5. ὙΥΔΙΚΟΠο]ἀϊα5 σοι 58 ἔθη ποη ἀθθορδὶ 
ἰηβοοίαπι ἀΐσογο. 1 Βτογαπὶ βογίρίυτα οαγοσία ο0η- 

Ξ 
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πρὸς σοῦ τι κερδάναιμι, καὶ κτῴμην χάριν. 
ΔΗΙΖΝΕΙΡΑ͂. 

αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴπερ εὐτυχῆ; 
ΑΓΓΕΖΟΣ. 

οὐκ εὐμαρείᾳ “χρώμενος πολλῇ, γύναι. 
κύκλῳ γὰρ αὐτὸν Μηλιεὺς ἅπας λεὼς 
κρίνει παραστάς, οὐδ᾽ ἔχει βῆναι πρόσω. 
τὸ γὰρ ποϑοῦν, ἕκαστος ἐκμαϑεῖν ϑέλων, 

γϑηΐ πηοΥΐθιι5 μα Ϊὰ5 Βοχαϊηΐ8. βρη θοδί ὅπως τος αἱ 
οογῖθ. Ἀρίο ἰα! εν! 861 4] 6ΓῈ8 5: πη} 6 πὸ ΧΕΠορΒοῦ- 
ιἴ8 Ἰοουπ, ΑμΔὉ. 1], 1, 18. ἀλλ᾽ ὅπως τοι μὴ ἐπὶ ἐκείνῳ 
γενησόμεϑα, πάντα ποιητέον. Ιῃ ΕἸεσίτα, γ. 1469. 
χαλᾶτε: πᾶν καάλυμρμ᾽ ἀπ' ὀφθαλμῶν, ὅπως τὸ συγγενές 
τοι κἀπὶ ἐμοῦ θρήνων τύχη. 

192. 1ἰθτὶ εἴπερ εὐτυχεῖ, 86] 5.65: εἰ εὐτυ- 
χεῖ ὁ Ἡρακλῆς, πῶς ἄπεστιν ὁ «Αἰχας, καὶ οὐκ ἦλθε 
ταχέως ἀπαγγέλλων; 56ῃ511 γογαπ). ΝΒ} Θηΐπὶ δ[(1-- 
Ὠεθαὶ, ἀθ 1ΐομᾶ Βοἰδηΐγδμ Ιοᾳαΐ, φαυσμ 1Π|υὰ ΡοΙ᾿ὰ5 
Ϊη 4υἃ 68ὲ 5Ρ6Π| ἱπίο τοοἰ σα 660 ἰγορ  ἀΔ[10Π6 τηἰγαγὶ 
ἀεθοαί, αυϊὰ 511, χαρά 1116 πο 'ρ88 νϑῃθεῖΐ, 581 γΘΓΘ 
βᾶϊναϑ ἰἱ Ηβγο]θ5. Αἱ ἀς Ηοτου]ο 8 αἰχίβϑδὶ εὐευ- 
χεῖ, δάάογο ἀοὈ 6 Δί ἐκεῖνος. Ἐχ 400 ΣΟ. ΘΘ4ΌΪΓ Θ8Π 
αἰχίβ86 δὶ γ68 ϑᾶϊνδε Βηί: [14ἃΔἍ Ὑ6γῸ οϑί εὐτυχῆ, 
4υοὰ Ροϑβαΐ. ΑΒϑυγάε οηΐμ ἰδ ἐπ ρΟΓΒΟΒΔΙΠ ΘΓ ρο5]- 
ἴα] 6556| εὐτυχεῖ. 

1904. Μηλεεὺς Ἰομΐεᾶ ἰογπηὰ ἀΐοἶϊ, φαοηΐδηι θο- 
τᾶ ΠΟΙ ΠΪ8 [ΌΓη8, 608 ΜΔ] Δ 0118 5:15 οἱ ΜΔ]! 6Ώ865 
Δρρο]]δηίατ, ἰῃ γα] βάγεπι ἀϑὰπ) γθηθγᾶὶ, ΟΡ δᾶΠπη4 6 
ΓΕ ἃ ροθ8] ἃγοοῦί ἀθθεθδί. 

1906. ΒοΒο] δί68: τὸ γὰρ ποϑοῦν' τὸ ποθούμε- 
γον. Μαυβρτγανίαθ ἰηἰογργοίδίυῦ, τὸν πόϑον, ὨΘΠ 
Δηϊπηδἀνοτίο 8 858 ἀθοθρίαπι 6858 ΔηΙ ἰρυδῖ6 μα] ὰ5 
ποπΐη5, απο εἰ δοίίνᾶπι Βα θεῖ οἱ ῥᾷϑϑἰγδπ) 5ἰβη1Η-- 
οαἰϊϊοηθη. ΑοΟἰΐνᾶθ Ὀ6Π6 σοπγυβηϊξ τὸ ποϑοῦν, ὨΟῚ 
ἰι6π| ρᾶϑϑίνδθ. 5.0 Πο]} }δϑίδπι ϑοουία5 ΕΓατά (15. 486 
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3 Ἅ' “ Ἁ ᾿ ιν 4 4 

οὐκ ἂν μεϑεῖτο, πρὶν καϑ' ἡδονὴν κλύειν. 
“ - Α 

οὕτως ἐκεῖνος οὐχ ἑκών, ἑκοῦσι δὲ 
’ Μ Υ̓ 3 3 Α “39 »»} 9 “- 

ξύνεστιν᾽ ὄψει δ᾽ αὑτὸν αὐτίκ ἐμφανῆ. 

ΘΥΘΙΡ]ἃ δίζογί, Δ᾽} 608 δαηί ομηηΐᾶ. Νὴ κεύϑειν Π6 
σοι π]θηογδηάαμῃ αυΐάθη) οἰδί, αυοὰ ΡΓῸ κεύϑειν 
ἑαυτὸν ἀἰεϊυγ. ΝΟῊ πηδοῖ5 ἢὰς ροΓίποὶ ὁρῶντα ἴῃ 
Οε4. (ο]. 74. υδἰ(δἰ1558᾽ πιὰ ἰγδηβ8]ίίοηα αἰοσίαπι, ὉΓΟ 
400 π6 ἀϊεὶ φαϊάοπι ὁρώμενα ροίαϊ,. ῬΟΙ͂ΓΟ ὁχ 6}05- 
ἄδιη [Δ 0186 γ. 678. φυοά αἴοτι, ἕν᾿ ὁ βακχιώτας ἀεὸ 
Διόνυσος ἐμβατεύει, ϑείαες ἀμφεπολῶν τεϑήναις, πο 
ΘΟΏΒαΠΙ δδοί, ΟἴΓο Μδοηδαππιὶι ΡΟΓΟΓΓΔΠ 5. 
ΑἸ οπαμ 68. οἰἴδη {ΠΠπἀ ἰδ άοη Υ. 10θ4. ἐπεὶ δὲ παν- 
τὸς εἶχε δρῶντος ἡδονήν, Ὁδὶ ραγεοἰρί απ ργοὸ πομχΐηο 
δοίΐνο ροϑίϊπῃ 6ϑῖ, Π08 {110 φυϊάθπι πηΔ5 Ὁ] 10, οἱ 
αϊάδπι γοϊπογαηΐ, ἱ. 6. παντὸς ὑπηρετοῦντος, 564 
προαίῖτο, αἱ 51 πάσης ὑπηρετήσεως. Ὠδηΐααθ φυοά ἴῃ 
6δάρπι 118 ἔδυ] οβίν. 1094. τὸ φέρον ἐκ ϑεοῦ καλῶς 
δρογία δοίίναμι ἐδ. (είογαμῃ 4υΐ θχθπαρ]8 ρᾶγ οἰ ρὶΐ 
γεαυ Γι 510 ροϑίιῖ, υἱ Ῥτο Τὰ ΠηΠίγο ΥὙὉ] ΠΟ Π6 6556 
ὙΠ  αΓ, οοηεταῖ Τδυξγά. 1, 36. ο-142.. εἱ δά εὑ 
Ἰοοῦπὶ ἈΒτοθοδίυπι, ϑομδείεγαααο δὰ Ὠίοη. ΗΔ]. 40 
βίτασί, νοΥὉ. Ρ. 2θ6. ΑἸΐὰ ὁδ4 6 ποη σοηϊθεηηρηάᾶ 
ὁδιι588, ΟΌγ τὸ ποϑοῦν ΡΓῸ τὸ ποϑούμενον αἰοίμηι 6558 
ΒΟΩ 68 νογίβί πιῖ}6, ροβὶ(δ 651 ἴῃ υϑγθ 8 οὐκ ἂν μεϑ εἴτο. 
Νδιὰ 8 αἰοἰ!, ἕχαστος ϑέλων ἐκμαϑεῖν τὸ ποϑούμενον, 
οοηβοηίδησυμι 68. Δ( αἱ, οὐ μεϑέεταε, ααὶΐᾶ ἀ6 'ρ5α 1}}ἃ 
ΓΒ, 4080 ἴὰηι ἢοθαῖ, ἸοφυΐϊαΓ. Οὐοά 5] οὐκ ἄν με- 
Θοῖτο αἰοὶί, ο581 ἢδ60 υηΐνογβο ἰΟ] θη 15 ΟΓδΙΐο, αἱ τὲς 

ιἰπ8, 4π8πὶ ὅκαστος ἀἰδσεηάθμῃ [ποτ . Ου0 νορᾶ- 
0}0 4αππὶ ὨΟἢ 51 0585, ΓΟ] 4αθ πὶ 65, τι Θ.πὶ 8110 

Ιλ040 Βᾶδ6 βοηθΓγ8]} βοηΐθη(ἃ ΘΟΙΏΡΓΘἢ ἢ 1888 66Ὼ- 
βοδίηυβ8β. [Ι͂ἀ686 [οοἱΐ. 5] τὸ ποθοῦν, αἱ 681 δοί᾿ νὰ, 
118 εἰἴδηι 5ἰ σοι ΟΠ 6 πὶ δοίΐναη ἢδΌΘΓΟ ρα Δ 1Π188 : 
Ὡδηὶ αὐοά ρῥ]οηθπι, 681 ἀοδἰ ἀο6Υὲ (ρορυϊαπ) 
1η161}1 5.1}, ἀποφαοααθ τοὶ ΘΟΚΠΟΒΟΘΓΟ οὕ- 
Ρίοθηϊθ, ποῦ δεῖ] ργίυ8 ἀοϑἰβϑίδι, 4 8Π| ΟΣ 
δηϊηχλὶ βδοηϊθηϊία δυαάΐογὶῖ. 1118, ἕχαστος ἐχμα- 
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ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 

ὦ Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ὃς λειμῶν᾽ ἔχεις, 
ἔδωκας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαρά». 
φωνήσατ', ὦ γυναῖκες, αἵ τ᾽ εἴσω στέγης, 
αἵ τ ἐκτὸς αὐλῆς, ὡς ἄελπτον ὄμμ᾽ ἐμοὶ 
φήμης ἀνασχὸν τῆςδε νῦν καρπούμεϑα. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿Ανολολύξατε δόμοις 

ϑεῖν θέλων, ποι ϑαπί ργῸ ΠΟΙ ΠΔΙΥ8 ΔΌ 50] {18 ἢ ἃ-- 
Βεηάδ, 86 δχρ!οδηΐ, αὐἱαὰ 511 τὸ ποϑοῦν. 

200. ΒΙΠΟΡθοοκία5. ορίμαρθᾶίαγ, πυηίίαπι, {αὶ 
Οἰοϊοϑίου οϑϑοῖ, ἄγ υϊᾶγο ργδθοθηἾ5 γοοβϑθηαὶ οδαϑϑᾶ, 
ἃς ἀρίηἀα τοάϊγα ουπὶ 1110. ΝΌΪαπιὶ ἢαΐᾳ5 γοὶ γϑϑίϊ- 
αἰαπι νἱάθο : ἱπηπι0 Τη8η6Γθ0 1116 ἰη 5οθηᾶ υἱάδίαγ, οἱ 
Βρθοίδγα ΘχϑῸ ἰδ[10Π 60} ΟΠ ΟΤΙ. 

202. 1101] εἴσω, φαοά τογοοᾶνὶ!. Βγαηοκίβ ἔσω. 
νιάδ δοοσυγαᾶῖα 80 αἀ6 Γὰ ἀϊοσοηίριῃ ΕἸ] Π)5] οἰ απ δα Ἐπὺ-- 
τίρ, Μοά. 88. 1,ερ᾽αγ ἰδπιθη ἔσω ἃριιά Απιπηοπΐαπι 
Ρ. 50. φαΐ ἰῃ γ. ἔνδον καὶ ἔσω ἰἰἃ ΒΟΓΙ ἢ: “Σοφοκλῆς 
τὴν διαφορὰν συγχεῖ" φησὶ γὰρ ἐν Τραχινίαις, γυναῖ- 
κες αἵ τ᾽ ἔσω στέγης, αὖτε ἐκτός, δέον εἰπεῖν͵ γυναῖκες 
αὖτε ἔνδον. 15 ἸΙοσυ8 ΥΔΙΟΚΟηδγίαμη, ἰι510 ῥτγοοϊνίο- 
τοῦ {Πππ| δὰ ὀχαυ 5118, πιοΥΪΐ, αἱ ἴῃ δηϊπηδανοτβίοηΐ-- 
θ5 δὰ ἰβίιιπι 85εἰ ρίογ πὶ ῥ. Τῃ. ἰπιθγραηοίίοπο ροϑί 
ἐκτός Ρο511ἃ 3 τ] αυᾶ [ἃ σοπϑίϊιαϊ ΡΟΒ856 οχἰ δι[πηᾶγοί: 
αὐγῆς ὡς ἄελπτον ὄμμ᾽ ἐμοὲ φήμης ἀνασχὸν τῆςδε: 
4υδπι ἰηβρογδίδ ἰὰχ πα ἷΒῖ ἐσ Βοὺ παπίϊο οἢ - 
οΥὔἰίατ. Αγραίδ μαθ0 βυπί, οἷ ρᾶγαπι γεπυδίδ, 1Π1υἃ 
οἰἴᾶπὶ δ]5 π), ααοά ὡς 4 ἃ πὴ ἰηἰογρΓοίδία 5 θ8ῖ. 

206. Βθηθ6 5080]1ἃ δά ν. 210. τὸ γὰρ μελεδάριον 
οὐκ ἔστε στάσιμον, ἀλλ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ὀρχοῦνταε. 
ΤΡ ΟΙπἰὰ5, ΘΡΟάϊοΌΠ 6556 Γδία8, φυοπιοᾶο ΒίΓΟΡ 5 
3181 τοβροπάοθγθ νυ] γί, ποη ἀἰχίί, πἰδϑὶ μγίπιαπι γοτ- 
Βιπι αἱ ἀοαυδγοὶ 1}}}, ἀνώγετ᾽, ὦ παρϑένοι, βογίρϑί! 
ἀνολόλυξον δόμοις. ἘΒ. ἀνολολύξετε: οοἰογὶ οοὐά. οἱ 
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ἐφεστίοις ἀλαλαῖς 
ὁ μελλόγυμφος, ἔν δὲ κοινὸς ἀρσένων 

οἀά. νεϊϊ. ἀνολολύξετε. ΟΙΏΠ65 δόμοις. ΒΡαΠΟΙΙῸ5 
ἀνολολύξατε, δόμοι βοτὶ ρ511, ΕἸπιϑ]οἶα5 δὰ Πγδο!ά. 
782. ἰδοϊία σογγίχεραὶ, ἀνολολύξεταε δόμος ἐφεστίοις 
ἀλαλαγαῖς ὁ μελλόνυμφος. Αἱ ἴἰᾶἃ ΠΟΙ Β6η6 σοηγοηΐ- 
τοηΐ, 4.86 βεφυαμπηίυγ, ἔν δὲ κοινὸς ἀρσένων ἔτωκλαγγά, 
βἰχαίάδηι πὰ}}ἃ 6556} ΒΟΓΌΠι ΟΡΡΟΒ11|0, 564 δόμος ὃ 
μελλόνυμφος ἰδπι σΟΙΙΡΓΘΙ ΘΠ ἀοτοῖ πᾶΓ68. Ῥγδοίογ θᾶ 

[αῤυτῦτη δά οηίεῃ δεηιοητίαῃι ἀ6}}16 ε51 ε"Ἰδησυ ἀπ}, Ὠξα [6 
Θἴδρδη8 δα Το ίγιΠ), Ὀγδοβουἷπὶ 40 πὶ (4}18ἃ ΑΓ ἃ 
5016 8ηΐ ἃ Ρᾶοοηΐθυ8 4υδγΓι15 ἰηοἰρὶ, αἱ ἰη ΕἸ οίτ 18δά. 
8 ΕῸτῖρ. Ογοϑί. 311. οἱ 410]. Ομηηΐηο γθοίο ΒΓ ΠΟΙ 5 
ἀνολολύξατε, Ὠδη οἰἶδηι δόμοι, αἱ 5ἰαί᾽π οσἰ θη άδίη, 
οἰϑὶ 8601 8565 ἰΐὰ 16 1556 νἱάθγὶ ροίοδὶ, χαΐ 5011086-- 
τι: ταῖς ἐπὶ τῶν ϑυσιῶν εὐχαῖς. ἀντὶ τοῦ ὁ πᾶς οἶκος 
Ἡρακλέους ϑυσίας καὶ εὐχὰς ποιείτω. 

200. Β.Υ͂. Τιὶο! ηἰ! γοοοηβίο, αἱ ἰη 56 }0}}}5 Κο- 
τηδηἷθ βοῦρίαπι, ἀλαλαγαῖς, ἀυοα η0}]ὰ ροθίάγαπι 
δαοίογ δῖα πχυπϊίππι βογνανΐὶ Βγαηοκίαβ δαϊ θοίδ Ρ]6ηδ 
Ἰηϊογραποίίοπθ. (Ὁοίεοτὶ Π᾿δτὶ ἀλαλαῖς. 

207. Ἠδοβογυηί υἱτὶ ἀοοίΐ ἴῃ γογθο ὃ μελλόνυμφος. 
Ουοά Βευποκίαϑ γο] εθδί, ὕμνος 1η{6}}1ς], 1ἃ θ6τὶ η0}}0 
πιοῦο ροίοϑῖ. Μυδϑγανίο οἱ Ἐγ[ΓαΠ10 ρ] δου ὦ μελλό- 
ψγυμφος. Ἰἰδτῆς μελλονύμφου ἴῃ Απιΐβοηᾶ θ33. ἘΠ5] 
μελλόνυμφος οΘἰἾ8πι| 6 ΘΡ0η50 ἀἰοίίαγ, αἱ δραὰ 1 γ60-- 
Ργ. 174. νἱάθ Ῥο]]υοθη ΠΙ, 45. ΗἷΪο Υ6ΓῸ 5688 ᾿ρ588 
αἰσογα υἱγρίη 65 Τγδοβίη 85, Υ6] Βθαθθηίΐα οϑἰοηἀαηΐῖ. 
Ηος 1186 νοϊυηΐ: ἀνολολύξατε δόμοις, αἷ μελλόνυμφοε, 
ἐφεστίοις ἀλαλαῖς. ϑεπδὶϊ Πο0 56}014565, ἰΐὰ 56γὶ- 
θ6Ωη8: εἴτες μελλόνυμφὸς ἐστιν, εἴτε γεγαμηκώς, ἠκέτω. 
κοινὴ γὰρ πάντων ἐστὶν εὐχή. ἠκέτω δὲ πᾶσα κλαγγὴ 
ἀρσένων τε καὶ ϑηλειῶν, καὶ κοενὴν εὐχὴν ποιησάτω. 
ΘΟ ΠἰοοΓ ὁ μελλόνυμφος ἸλΔ5 00} Π0 σοηοτα αϊοίυπι 68ῖ, 
ᾳαΐα υηίΐγογβο Ἰοαυϊΐυγ, 4π1540}5 ΠῸ 1115 651. 
Νδῆ ἰῃ πηΐνογβα] βοηίοηίία, 1661 6ἃ ἢππης δά ἴδμ)ῖ- 
ὩδΙ ΔΟΟΟΒ ΠΟΘ, πᾶ 56 ΕΠ} πὶ ὈΒΌΓΡᾶΓὶ ΟΠ οΥΙ, 
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"τ ΤᾺ ἧμ ἤ έξ ὁ ἊΨ ἰτω '"κλαγγά, τὸν εὐφαρέτραν 
᾿Απόλλωνα προστάταν᾽ 74); 

- 4 - ω« 

210 ὁμοῦ δὲ παιᾶνα, παιᾶν᾽ Έ ἤνννωξ, τανε Ἀ1ὴ 

[8 ΞΏργαν. 101. τὴν αὑτοῦ πρᾶξεν αἰχῖς, ποῖ τὴν αὗ- 
τῆς. ΥἹἱάο ποίδπι ὅθ. δαὶ Ὑἱρετ. οἱ Ἐπιβιεΐαπι δὰ Μεά. 
Ῥ. 211. Κοινὸς κλαγγὰ τηθιιογδίδ ἂν Επδίδιο ἢ. 
4198, 8. (7108, 10.) 

208. Μαϊς ἴῃ ᾿ἰδγὶ59 οπιηΐ 8 ἱπίορα ρος 
ρΡσδίχλαγγά, 4886 βευσπίυν δυΐομι, ΘΟΕ ΠΗ ΟΡ ΑΠΙΌΓ 
ὄαπὶ γογ 5 ἀνάγετ᾽, ὦ παρϑένοε, τϊϑὶ αποὰ τέο] η 5 
Ρΐεπα ἀϊδιζηχὶὶ ροϑὶ παιᾶνα. 

Αὐυἱϊ Ποη παδβεϊπογδὶ ᾿π|1ὰ8 0εἱ ΡοΣΒοπα5 δά 
Εατίρ. Οτεϑί. ὅ8ά. υδὲ Αἰσοθ ᾿““πόλλω, ποη “Ζπόλ- 
λωγνα, ἀΐεετα σοηίοηαϊί, δαὶ πιεἢἐσαπι σδτη 6 ἢ ΟῚ 6586 
δαδίτγϊοίαπῃ ἀϊδ]δοίο Αἰἶοδο οοηδεϊ. Εκο ααϊ θη 6 
ἴη ἰδ} 15 φαΐάοπι ᾿“πόλλωνα ἀρυά ἱγαρίοο5 50}116ἰ-- 
ἴθ. Προστάτης ἰάδπι, αὶ Αἰ δὲ προστατήριος. ΗἨδ- 
ΒΥ ΟΝ π8 : προστατήριος. τὸν πόλλωνα οὕτω λέγσυσε, 
σεαρόσον πρὸ τῶν ϑυρῶν αὐτὸν ἀφιδρύοντο. ῬΠοίῃ5: 
σεροστατήριος “Ἀπόλλων, ἐπεὶ πρὸ τῶν ϑυρῶν αὐτὸν 
ἑδρύοντο. Σοφοκλῆς. Ἐδἶθ8 651 Βᾶ66 οχρ!!οδῖο. Νδι 
ἰη ΕἸ οίτδο ν. 637. ΄φαξ γοϑροχογαηΐ, ΑΡΟ]]Ὸ ΠΟΙ, 
χαρά δῃίο ἔοτεϑ5 βἰδίααμλ μαρεδί, 56 υἱ ἀθἴΘΏ507 γο-- 
ὀδίι προστατήριος. Ουΐπ ἐὁ σοϑηοιμΐηθ [θη ρ] 0 
Ὠθοθδί Μερᾶγίβ, ἰοϑίς Ῥαυβδηΐ 1, 44, 2. ἴῃ 480 91-- 
του ϊδοτγὰ οἱ ἱρϑὶι8 οἱ θίδηδο οἱ 1,δίουδο ὀτδηΐ. Ἐδάθιῃ 
ΓδΊΪΟΠ6 οἰΐδηι Ὀδπᾶ ἀἰοίᾶ προστατηρία ἀρ ἀ ΑΘ50Πγ- 
Ιυπι 5θρί. δἀ ΤΙι. 455. πιϊηΐπηο 114 ἐδάθπι ὀππ προ- 
πυλαίᾳ, προϑυραίᾳ, προϑυριδίᾳ, αἱ ρυίαμαὶ βρδη-- 

᾿ ποιὰ 5 δὰ (411}π|. ἢ. Ὠΐδη. 38. ᾿. 196. εἀ. Ετη. 
210. Τιΐϊο πὶ τοοσηθίο, ὁμοῦ δὲ καὶ Παιᾶνα, 

4υδδὶ ἀἰνούϑμι ἃ ΑΡΟΠΠ πὸ παπιδη δἰ φῆ Ποίαν. ΑΙΔ6- 
Τταππαεᾶνα, αποα Ρ]6 6 5εγρίθμ ἴῃ 110 γ}8, Βγαησο 5 
Παιᾶν᾽ οἀϊάϊ!. Βοπα νυἱάϊέ βείἀ!ογυβ, παιᾶνα ἀνά- 
γετ “ρτεμεν δοπίπησεπάᾶα 6556, υϑἰίδία ἰγαρίοἱΘ Π0η-- 
ϑί γι 0Π6 : Υ. δά γ. 49. δ ΓΘΏ5 οἰΐδπι ΗογΟ. ἴυγ. 687. 
παιᾶνα ὑμνοῦσε τὸν Δατοῦς γόνον. Ῥᾶθδη Θηΐπι ΟῚ 
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Ἵ ἀνάγετ᾽, ὦ παρϑένοι, 
οὔτε τὰν ὁμόσπορον 

ἄρτεμιν Ὀρτυγίαν, 

ταὶ Ὀίδηδο 4πδηι ΑΡΟ]] 58 ῥγορτίαϑ: ν, ῬγΟΟΙὶ 
Ομγδβϑίομ. ἢ. 881. οἀ. (ἀδἰὶϑῖί. Εδάδι σρηβίγαοίί ἢ 6 
οἰἰᾶπὶ ἔστω κλαγγὰ σππὶ ““πόλλωνα ἰᾳησὶ ροίοϑί. Νάᾶμι 
φυυσμὶ ἀΐσαγο υθ!]εῖ οδοταθ, οΟΙἸ ΘΟ γδία δορά δ5 
[οπΐηδὲ οἱ νΥἱγὶ ΑροΟ]]ΐμθ αὶ δὸ θίδη δ, ὑΓῸ 
τοῖα ΔηΪΠΐ, [ἴῃ 480 68ῖ. ρείΐπηο 46 56 οομίίδὶ, ἰααι 
ΙΏΔΓ65 ἰηϑεγὶῖ, φυογῦμι 681 Αρο] ]ΐηθπι Ἰδαάλγα, ἰθπὶ 
ἰἰογα δά [δπιξηδ8 Γοαϊ: ΘΟ] Γαῖα δοαϊθα8 40- 
οϑἰΐεἃ ΘχΧΒ (Δι 0η6 4υΐϊδαυΐθ ΒῸ 15 651. 
ἈΒΔ406 Υἱγογῦ τ δοοϊδιηδίΐο ἀρο! τη θη), 5]- 
4086 ΡΔΟΔΏ6Π),, Υἱγίηθ8, αἰεί! 6, ἀϊοίία 
ΔΙία νγοθ8 Ὠίδηδα. 

2138. Νοίδηάμυπι, Ὠδηδπι ἰρβδηὶ αἰεὶ ᾿Ορευγίαν. 
Βοα ἱηγοηϊαπίυγ εοἰἰδηὶ 8118 μα αϑηιοαϊ, οἱ ΟΥ γα ἰδ πὶ 
ΒΟΓΟΓΘΙᾺ [,δίοηδο ἀϊοίᾶπι 6556 ἐγδα ( 50}0}1858{65 Α0Ρ0]-- 
Ιοπὶΐ ΒοαΪ 841, 308. δίγαθο δυίομι ΧΙΥ͂. ᾿. 6039 564. 
(θ48) ἰὰ ποιμδη [υΐ856 ἡυϊεῖοὶ Αρο}}}π|8 οἱ Ὠΐδηδᾶθ 
ΡῬιοα αἴ, 8) 6 Οεἰγ δ Αοἰο! δα ἢ0ἢ τηοεἰηΐ 26 4υἱά-- 
4υδηι [6 5586 Ὀγδοίοῦ θᾶ, 486 ΒΟΒο  δϑί658 Αρο]] οηϊ! 
ΔάΙ, 419. τοίογί, 5 ὁο]οηἾ 85 6556, 40.868 ΓΟ] 86 
ΤΩΘΠΔΟΓΘΠ(Γ Οτἰγαίδθ. ἘΠῚ 86 φυϊάδηι ΟὨ]Πη68, ἰηδ58-- 
145 ἀΐοο διίεγδηι θεἶο, δἰίθγδη 5101} 186 δα δοθηίθη), 
Ιυσαπιαας ργορίος ΕΡΒοδθ, 46 4υο ν. Ἠο]βίεη. δὰ 
ΒΙΘΡΙ. ΒΥΖ. ἢ. 123... θίδηδο 5δεγδθ [δγαυηΐ, αἱ ἰάο.η 
οἰΐδπι ἰη Αοἰο] ἐδ οδάσγα νἱἀδδίυτ, 46 4υἃ Ν Δ άο6Γ, 
οαΐα5 γογῦᾶ ἂρυὰ Βο0Πο] δϑίθη Αρο]ομὶὶ Ἰδίοηϊ, 56Γ|- 
ρῬϑεγαῖ, ὅϑεν Ὀρτυγίαε πᾶσαε βοόωνται. Ἐχ υο τοοία 
νἱάἀοίαν 601} ἱ ρο556, ᾿ρ58π| οἰχηϊβοδίϊ θη ποι ηἱβ 
απ) Παπ)ΐη6 Ὠίδηδο ΔΙ φυϊα σοηϊπποί οηΐἶ8. ὮΔΌΘΓΘ, 
ᾳυοά ἱπάϊοαγα σοπδίαβ ϑ0πι ἴῃ Ὠ155. 46 τΥΓΠοϊορία 
ἀτδθοοτῦπι δηι υΐϑ8ἰ πᾶ Ρ. 20θ. ὙΥἱάοηάαπι γοΓῸ., 6 
ἰῃ Αοἰο] δπη ἰγαηϑ]δῖα [πογἰΐ Ογγρὶα εχ [8158 ἰπίογργο-- 
ἰαἰΐοης ὨΔη86 “ἰτωλῆς. ἘῸ ἠοπιΐηθ Ναυρδοίὶ σα Δπὶ 
γοίουιὶ Ῥαυβδηΐδβ Χ, 88. 0. ἢἷ8 γογδίϑ, ποίδία ἀΐη5-- 

.----Ο-ς 
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ἐλαφαβόλον, ἀμφίπυρον, 
γείτονάς τε Νύμφας. 
“Αείρομ᾽, οὐδ᾽ ἀπώσομαι 

βἰπ}5: ἔστε δὲ καὶ ἱερὸν ᾿Δρτέμεδος, καὶ ἄγαλμα λευ- 
κοῦ λίϑου᾽ σχῆμα δὲ ἀκοντιζούσης παρέχεταε; καὶ ἐπὶ- 
κλησιν εἴληφεν «Αἰτωλῆς. 

214. Μ55. Παγῇ. ΕἸογ. ΑἸά. οἱ δοίεγδο 64. νείί. 
ἐλαφοβόλον. (ο4. Β. εἱ ΤιϊοΙηἰΐ γοσοηϑῖ0 ἐλαφηβό- 
λον. ἈΡοΪΠοπΐα5 ἰη Ποὺ 46 δάνογθ. Ρ. 002, 22. παρὰ 
τὸ ἔλαφος ἐλαφοχτόνος “ἥρτεμις, ἀλλὰ καὶ ἐλαφηβόλος. 
1.ἃ. Υ. ἐλαφαβόλον, αἱ το ]]}10Γ658 τὶ ϑαναταφόρα 
Οεἀ. Ἀ. 181. εἰ στεφαναφορίαν ἴῃ Ευτγὶρ. ἘΕ]ΘΟΙΓΑ 
802. Ὀίδηα ἀμφίπυρος Ὀοηΐρηᾶ Τηδίογ1} 65 58 6 [186 
τα ΠοΪοσογα. [Ιπορίο αυϊάδηι 46 9] Πα] 0 ἐοᾳ]- 
ἰδταηΐ. Νοα υ{1}}π8 651 φύδογοτθ., δὴ ΘΟΡΠΟΟ65 Ὠἰ8-- 
πᾶπι απ ΗἨοδία σου ογῖ, 486 υἰγδαὰ6 πιᾶπα [ἃ-- 
ὁ6ηὶ σεοβίδῃϑ Πηρσίίυγ: νυἱάθ βρδηῆθηι. δα (4}]}π|. ἢ. 
Ὀίδη. 11. βὅ'δορε δαυϊαπϑιποαὶ ορ μοι 15 118 Θοη ]ηθῆ- 
ἰᾳγ, αυδα Ὀδίχαο 5ἰπυ ]86γ]58 ᾿ ο 8. αχργθϑϑᾶ υἱάογο : 
56ἀ αυἱά 5ἰᾳηϊδπεδγοίυν ᾿ηϑἰσηΐθ5 1115, ἢθηο ουΓᾶ- 
μαῖ. θίδηᾶ φωςφόρος ἀϊοίᾶ νἀ οίαγ Ὑ6] πη ΘΔ ΒΟΓΙΟ 6, 
{υοά Ἰονδγοί ρογίουϊο ρᾶγίαγί οηἰ65, γ6] ργορτῖθ, φυοὰ 
1μποῖηᾶ 65861, ρᾶγίαμῃ ἴῃ Ιαθθῖη ργοάποθη8; ἀμφέπυ- 
ρος δυΐθηι οἱ πυρωνία, 4ὺ0 οοβηοιηΐηθ Ῥαδιδδηϊᾶ 
δυρσίοτο ΥΠ], 1ὅ, 4. δρυὰ ΡῬηρηθαίΔ8 σΟ] δία, σαοὰ 
ἀοΙΟΥΙΒῈ5 ραγί τ ἐπίο5 υγαηίατ. ΗἨδ5 πυρφόρους “4ρ-- 
τέμιδος αἴγλας ΘΟρΡΠοο65 ἴῃ Οορα. Ἀ. 207. δάνθγβϑῃβ 
Ῥδβίθιῃ ἰη δυχ πὶ γοσδυϊ!, ᾿ 

210. ἨδβΥεΝΙα5 : ἀείρομαε, ἄνω αἴρομαι. Σοφο- 
κλῆς Τραχιενίαις. Ουῦῃ Υ. 201. ὨοἰδηϊγΓᾶ ΠῸ]Π 16 Γ68, 
4886 οχίγα 86468 οἰ 486 ᾿πί}8 6556 ηΐ, δΔοοΙδηγδΓο ͵ἰ5-- 
δἰϑϑοί, δ ἀἸογὰ8 βυβρί σα θίαγ, αυδ6 ἰπίυ5 ΓἀοΓδηΐ, 
δ [18 σοῦ ὀχ ῃογίδί! 06 [ΟΓ88 ργοζγοϑϑ88, 15 Ὑδυϑὶ- 
Ἠη5 γοβροηάογοθ. Εἰ 58η6 δ[1848, 4} 8} 4.86 ΡΓΙΟΓΆ 
οσοἰπογδηΐί, δἷὸ ἰοααΐ, γᾶ] 46 68. νοῦ βἴ π}] 6. Ογοαὶ- 
ΠῚὰ5 ἰδῆ ραΐο, ὁπογαπι ἴῃ ρδτίοβ ἀἰ γι 6586, 
4αδη) 1148 ἐσ δοα ΐ δ8 ἴ0γ85 Θχ 1586. 
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Ύ - - τὸν αὐλὸν, ὦ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός, 
ἰδού μ᾽, ἀναταράσσει 

2.»ϑ ὦ 3 ε Ἁ Υ̓ ,’ὕ 

εὐυοῖ μ' Ο κισσὸς ἄρτι Βακχίαν 

211. ὙτΙΟΠπΙΙ ΓΘΟΘΏΒΙΟ, ὦ τύραν»" ἐμᾶς φρενός. 
Β6Π 0] 85.685: ὦ αὐλέ. ἢ ὦ Ἡράκλεις. ἢ ὦ Διόνυσε. Υἱχ 
ΟγΘἀΔ5, Μυβογανῖ απ γνογθᾶ ρορίδθ ᾿πίθγργοίδγὶ Ρρο- 
ἴα 1586; ο ϑιηδίδ, 0 ἀ1]1 6 οἴδ. Ἀροῖα ἴῃ 4110 568ο- 
11ο: ὦ αὐλὲ τῆς ἐμῆς φρενὸς τύραννε" ἐρεϑίέζει γὰρ ὁ 
αὐλὸς τὰς παρϑένους πρὸς τὴν χορείαν" ἀντὲ τοῦ, ὦ 
κρατῶν τῆς ἐμῆς φρενός. ἐν δὲ τῷ ταῦτα λέγειν ὀρχοῦν- 
ται ὑπὸ χαρᾶς. ΝᾺπ1, υἱ δἰἱΐ Ατιβϑίοίβ]88 48 γβρ. ΥΠ], 
θ. ἔτι δ οὐκ ἔστεν ὃ αὐλὸς ἠθικὸν, ἀλλὰ μᾶλλον ὁ ὁρ- 
γιαστικόν. Επ οΔΡ. 7. ὁ δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ Σωκράτης οὐ 
καλῶς τὴν Φρυγιστὶ μόνην καταλείπεε μετὰ τῆς 4ω- 
ριστί" καὶ ταῦτα ἀποδοκιμάσας τῶν ὑργάνων τὸν αὐὖ- 
λόν" ἔχει ͵2ὰρ τὴν αὐτὴν δύναμεν ἢ Φρυγιστὶ τῶν ἀρ- 
μονιῶν, ἥνπερ αὐλὸς ἐν τοῖς ὀργάνοις" ἄμφω γὰρ ὁ ὁρ- 
γιαστικὰ καὶ παϑητικά. δηλοῖ δ᾽ ἡ ποίησις. πᾶσα γὰρ 
βακχεία καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη κίνησις μάλιστα τῶν ὁρ- 
γάνων ἐστὲν ἐν τοῖς αὐλοῖς. 

219. ΒομοΙ ἀδι68: ἀναταράσσει οὐοῖ μ δ 
κισσός. εἰς βακχικὴν ἅμελλαν, τουτέστε χορείαν » πα- 
ρορμῷ με ὁ κισσός. τὸ δὲ ὑποστρέ φων ἀντὶ τοῦ ἀπὸ 
λύπης εἰς ἡδονὴν μετάγων ἢ ὑποβάλλων. Ἠραιμῖα5 
εἰ ΒΓυΠΟΙΙ5 δὐοῦ με σοηαηχογυηΐ, γογθ) 6556 ΓΑίΪ 
εὐοῖ. θυρίοχ με Π0]] Δ ΒΑΒΟθΙ ΟἸ βίο πο πα , 5ΐ τὸ- 
Ραϊδνεογῖβ, ἐδοὺ οἱ εὐοῖ, φαμὰ υἱραμηαα 6 ἀχοϊδιηδηάὶ 
Υἱῶῦ Βαθοδΐ, ρᾶγίίον δἰ δὶ δαάϊ αποία!πι ργΟΠΟΠ θη 586Γ- 
ὙΔΓΟ, υἱ 4υδονὶδ 8118 γοροίἃ γοχ: υδ]αΐ ἰη Οβά. Ἀ. 
1098. τίς σε, τέκνον, τίς σ᾽ ἔτικτε: Υ.. ἘυΠ Ζϑομίαπι 
0. [μπ|6. Ρ. 14. 566 πη816 ΒευΠΟΚΙ 5 σΟΠ]Πᾶ ροδβί ἀνα- 
ταράσσει ροϑαθγδῖ, φυοά ἀπῖ6 Βο6 νου ροηδπάθπι 
ογδί. 1848 ΘΘΠ505 γΟΓΒΟΓῸΠῚ ἢἴο 651: 60 16, Ρ6Γ- 
ἰὰτθδί ὁγοθ 26 ΒΘ 6Γ8, ἱ{ΠΠ|60 ΘΟΏΥΘ ΕΝ 
δα δου] δίΐ ὁ ἢ 6 πὶ ΒΔΟΟΠ γα. ΝΟΏ, αἱ το] ηΐϊ, 
Ὠράοτγα αἰοίδ ῬΓῸ (ΠΥ780, ἃς ΡΟΒίγο πο θΓῸ ἐΌΓΟΓΘ οἱ 
τοῖα δηΐμιὶ, 864, 4.86 ρΓδοοΪδγδ 6581 ροοίδδ δυάἀδοΐδ, 
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ὑποστρέφων ἅμιλλαν. 
ἰὼ ἰὼ Παιάν. 
Ἴδ᾽, ἴδ᾽, ὦ φίλα γύναι, 
τάδ᾽ ἀντίπρῳρα δή σοι 
βλέπειν πάρεστ᾽ ἐναργῆ. 

ΔΗ]ΙΑ͂ΝΕΙ ΡΑ. 
Ὁρῶ, φίλαι γυναῖκες, οὐδέ μ᾽ ὄμματος 
φρουρὰ παρῆλθε τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον᾽ 
χαίρειν δὲ τὸν κήρυκα προὐννέπω χρόνῳ 

νἱἀοπίαγ 518] υἱταί ποθ ργδο σδιάϊο οχϑυ]δπίοϑ μοάθγᾶ 
οογοηδίδθ 6586, δΔοηλΪδτίααε ΒΔΟΟΒΔΒ: πᾶθ οἴἶδηι 
δχοϊδιηδηὶ αγυοθ. βακχέαν ἅμελλαν Ὠοΐο υϑὰ δοσα- 
ϑαϊϊνὶ δάάϊίαμα 681, Θοπυ γί 8 16 δα δΔ6ΙΠη - 
18π πη ΒΔΟΟἢ 85. γε Μεδιμΐδο ατ. ατ. 8. 432, 4. 
Οοίογα ᾿ἰδτὶ Βαχχείαν, φυοἀ οὐ Βνυδοῖκίο οἱ Ετ- 
ἔαταίο. υοηΐδια πηοίτυμι ᾿ἃ Βυδάστο Υἱἀοδίαγ, ἰῃ 
Βακχίαν πιαϊανὶ. 

222. Ἐτίυτγα(ί 05 οὐαὶ ΒτΡαηοκῖο ἴδ᾽, δ᾽ 64}. 
Πθγὶ ἴδε, ἴδ᾽. ΑἸΐδ6 δε σᾶπεγθ υἱἀθη αΓ ΥἱγϑῖΠ68. 
ΕἸπΙ5] εἴπ), ααΐ ἴῃ Ὠϊᾶγ. Εἀΐην. ΧΧΧΥ. Ρ. 18]. 8.1]- 
Βοπάσπι ὁεη581 ἐδοῦ δ᾽, ἰάεο φυοά ἔδε Ὠυσμηααδπι ᾿ΓῸ 
Ἰη ον! οἴη 6 ΡΟΠοΓοία, πο Δα α110 δοοιϑαίϊνο, ῃ0-- 
(νὶΐ Μδιιἷδο δα Ἐυγῖρ. Οτγοϑί. 1535, Νεαᾷαδ ἰηίογ- 
ἰοοίΐο 65. ἔδε, Π6 486 ἱπαϊβεί δοσυδϑδίίνο. 

228. Ἠεβγομίαϑ: ἀντίπρῳρα" ἀντεπρόςφωπα. πρῴρα 
γὰρ τὸ πρόςωπον᾽ καὶ ἀνδρόπρῳρον; ἀνδροπρόςωπον. 
Σοφοκλῆς Τραχινίαις. 

220. ὙΤηΟΙΙ αἱ τοσεηβίο, παρῆλϑ᾽ ἐς τόνδε. γαϊάθ 
ῬΓΟΒΔὨ}115 ὁδί Μαθργαν!ὶ οοη!βοίατα φρουρὰν, 564 πο- 
οββαγιαπι 6556 00 σοηίθηἀοί, 401 ὀχαυ 8:10 Γᾶ ὁ8- 
Ρίδγο βρῇ ο0186πὶ Βοἰδί, πηθηἰηθγ 46 ὄμμα οἴἰδπὶ 
δἀβροοίαῃι δἰ μη οᾶγο, αἱ ν. 203. οἱ ΕἸ είν, 908. 

227. ἈΘοΙΘ γδίογοϑ Εἰ τὶ οἱ δ 485 ἴῃ νυ. χαρτὸν 
μδοηί προὐννέπω, ἀπρ] οδίᾶ Εἰ 6 Γᾶ, σ΄ φαΐ 6 πὶ ἐνόέπω 
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πολλῷ φανέντα, χαρτὸν εἴ τι καὶ φέρεις. 
ΔΙΧΣΧΑ͂Σ. 

ἀλλ εὖ μὲν ἵγμεϑ᾽, εὖ δὲ προςφωνούμεϑα, 
γύναι, κατ ἔργον κτῆσιν᾽ ἄνδρα γὰρ καλῶς 
πράσσοντ᾽ ἀνάγχῃ χρηστὰ κερδαίνειν ἔπη. 

ΔῊ]ΠΑΝΕΙΡΑ. 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, πρῶϑ', ἃ πρῶτα βούλομαι, 
δίδαξον, εἰ ζῶνϑ' Ἡρακλέα προςδέξομαι. 

Ζ1ΧΑ͂Σ. 
ΑΜ , 2.ϑΑ0. Ἢ Ε] ’ 

ἔγωγὲ τοι σφ ἔλειπον ἰσχυοντά τε 

ἰδίαι ΔΏΔΡΔΟΒΙΪ8 οἱ τ 6 1168 ὙΟΓΒΙ 8 σΟΏΥΘΏΪΓΘ νΥἱ-- 
οἴ Γ. 

228. ΑΙά. εἱ 1186 νοϊΐ. οἀ4. γαρτὸν δᾶ ρτᾶθ66- 
ἀδηίἃ τοίογαηί. Ιη δα. Τυγηοδὶ οἱ αυ86 Πδης 56- 
αυσηΐαν, δηΐς χαρτὸν ροϑίϊᾶ 681 ἀἰδίίηοι10., 6486 16-- 
Ὠυθταηΐ οἰἶδηη 411}. Αοϑί ἱπίογραποίίο δρυὰ ϑυϊάδη), 
δρυά αᾳυθδι υἱ ἰη 1,8. φέρεις Ἰορίίατ, ᾳυοα Γορδρὶ ῬΓῸ 
0008 ΠΠτοΓΌπι 5ογρίυΓᾶἃ φέρεε. 

230. Ὑογθὰ κατ᾽ ἔργου κτῆσιν διιηΐρυᾶ Βαηΐ. Νδιη 
δυΐ δἰ βηἰ Ποδηΐ κατὰ τὸ ἔργον,» ὃ κέκτησαι, το παπηῖϊο 
δεοαρίο, δυϊΐϊ κατὰ τὸ ἔργον, ὃ κεκτήμεϑα, 4186 651 
δχρυσηδῖίο Οοοἢαἰδο. Ησος δρίΐπ5 651 ῬΈγβοηδ6 ρΓδθ- 
οοηΐδΒ, ϑδυάΐο Οὗ γεπὶ Ὀ6Π6 φοδβίδῃ ρ] οηἱ. 

232. Ιηΐῖγα ν. 476. ἰη ἤπο ἰτἰπηοῖγὶ ᾿Ηρακλῆ. 
234. Ἐγ[αγάξ 5, ἱπΠΙο γ 116 γδῖα 5 ζῶντα, ΄υὰ 

ἐσχύοντα ρταροαϑϑἰβϑοὶ, ὁχ βοιηδοίογίὶ οοηϊθοίῃγἃ σῶν 
τε οἀἸάοταί. Μυίανϊὶ ϑοπιοηςίϑ ΘΟ δοίογυϑ ἴῃ δἀ. 
ΒΟΡἢ. δἀάποίαϑ ὀχοτηρ]}15 φαϊυβάδηι, ἴῃ 4α!] 5 ρΡο- 
κίον 46 ἀσᾶθαβ γε θυ ρ6γ ρᾶγίΐου 145 τὸ οἱ καὶ σοη! 0 η-- 
οἰ8. ῥγογθι Ἰοοσπι ἰρηοί. ΑἹ 586ρ6 οἰΐδπι ροϑίογϊίο- 
ΓΘ ἰθηοί, αἱ ἰη Ο6ἀ. 6οἱ. θ8. 793. Μαϊΐηι ὁρ50 αυΐ-- 
ἄδαι Ηἰ8 αἱ ἀγραπρθηίθ, ρτίηιο {υοα 5'π6 οδ 588 ἴδηι 
ΒΒ. ΠΟΙ ΡῈΓ ρᾶγίϊ 88 τὲ οἱ καὶ αἰδιϊσαστγοίαῦ ὁ 
ἐσχύων δὺ 60, αυΐ σῶς τε καὶ ϑάλλων ο88εῖ; ἀρἰηάθ, 
ᾳαΐὰ ἱηορία [ογεῖ 14}15 ἀἰδιϊηςίϊο, Ἴὶ οχμμΐδ γογθᾶ 
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2δῦ καὶ ζῶντα καὶ ϑάλλοντα, κοὺ νόσῳ βαρύν. 
ΔΗΠΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 

ποῦ γῆς; πατρῴας, εἴτε βαρβάρου; λέγε. 
. ΑΙΧΑ͂Σ. 

ἀκτή τις ἔστ Εὐβοιΐς, ἔνϑ᾽ ὁρίζεται 
βωμοὺς τέλῃ τ ἔγκαρπα Κηναίῳ Διϊ. 

ἰάθιῃ βἰσηϊποδηϊ. Ἐνγίαγα [5 πῃ ποίᾶ ΜΒ. ζῶντα ργδ6-- 
Οἴαγο ἀοίοηάϊ ραϊδί Ἰοςο ΑΥἰβίορἢδη 8 ἰη Αν. 731 54. 
ὈὈῚ Θμογὰ5 Βοημᾶ, 4086 ἀδίαγαϑ 511, ΘΠῸΠΊΟΓΔΏ5, [ἃ 
ἀϊεἰ! : πλουϑυγιείαν, εὐδαιμονίαν, βίον, εἰρήνην, οἱ 
ΓΟΪΙοαΔ. 8ὅΔ8η6 ῃἰς Ἰοο 8 ΘΟΙΏρδΓΑτὶ σαπὶ ΒΟΡΒΟΟΪ6Ὸ 
Ροίεβιῖ, 964 ποῃ ργορίογ γυοθθῆὶ βέον. ΟΠ] ΪἸνϑουηίυτ 
Ποπηθπηαθδιηῃ ΡΒ] οΪοκὶ οογαπι, α4υδ6 6110 Ὠ0ἢ 4υ0-- 
ιἰἀϊ6 δυαϊί οἱ ἰρ86 Ἰοφυαϊϊαν. ὕΟἱοὶ πυ]ΐᾶ οοηδἰπι}} 1 ἃ 
ΘΩΠΠΙΘΓΔΗ105, υἱ ΑΙ ΘΙ ΟΡ ἢ 8168 1110 060, {8 ΟΥΓαΐ ΘΠ 
ἴη μῖ5 δοτίαμῃ γαααΐϊταί ῦ ἘοαθΙ406 1060 ΄Ζαυπη 8886-- 
γοΓδη(65 δἰ χυΐά ρ]υγα ἰάθη 5ἰ χη οδηϊἃ σοηίαημ,-- 
ΤΔ0}8, 4615 Ποη γἱαι ροί 5 ΟΠ] ΐ απ γΓΒΟΓαπ., 48 
Γδί ΟΠ θη δἰ ησα!] ογῦμι ροπάσγοι 3 Οπΐη 858606 6ἰἾ8Π|, 
ᾳυδ6 σοηϊαποίδ 6556 βο]οηί, ἰηνογίηἰὰγ, αἱ «ρέφειν 

οἱ τεκεῖν. 
238. ΜοὮγ. ΑἸά. Ιυηϊΐϊ. ῥτῖον οἱ 8116 δἀἀ. γοῖί.. 

τελεῖ τ΄, χυοα δΒογγαυνϊί Βγυποκίαβ. (εἰοῖῖ Μ58. εἱ 
644. οὰπ Παηΐ. 566. τέλη τ᾽, οἱ ἰὰ Παθαδταῃί 50}0-- 
Ἰἰδϑίθβ δία Ευϑίδι ἷ5 ῃ. 789, 17. (702, 50.} ουΐὰβ 
ΠΟῺ ΘΙΟΓ ὙΔΙΟΚΟΠγ 5 ἦῃ ἀἰδίν. ἰη ΕἘπτεὶρ. ὑ. 144. 
βωμούς ϑ᾽ ἕλη τ᾽ ἔγκαρπα 50Γεπάθπαι οοηϊ οἰ οὈδί. 
Εππίδι 5 δομηρᾶγδὶ πάγκαρπα ϑύματα ἴῃ Ε]Θοίτα 
γ. 024. δὰ πιρηίοηι 560] 4586, αὶ 18 ΒΟΥ: τέλη, 
ϑυσίας. ἔγκαρπα δέ. ϑυμιάματα τὰ ἀπὸ ἀνθῶν ἢ 
γκαρπῶν, Μῖτδὰ γοτ0 1ονἱ βϑδογᾷ ἃ0 Ἠδγουΐθ, ἀγθ6 οδρίᾶ. 
Ὑδοκοηδείαβ γοοία υἱαϊῖ, ἀα 00 Βογιημοῆθη)Ί, 6556 
Ιονὶ οοηϑϑογδῖο, φυῦτῃ ροοίᾶ ἀ6 6δΔ4Φπ) Γα Υ. 753. βογὶ- 
μδῖ: ἔνϑα πατρῴῳ 4Δεΐ βωμοὺς ὁρίζων τεμενίαν τε φυλ- 
λάδα. ΠΠοῸ φαοχᾷς ἴῃ ἰοθο ῬΓᾶνδ6 ἱπίθγργοίδ 0065 
8] δίδο βΒῃηί. β6Βο] 8565: τὸν ἀπὸ τῶν τεμενῶν στέ- 
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ΔΗΙΑΝΕΙ͂ΡΑ͂. 
εὐχκταῖα φαίνων, ἢ ̓πὸ μαντείας τινός; 

41 ΧΑ͂Σ 
εὐκταῖ᾽, ὅϑ᾽ ἥρει, τῶνδ᾽ ἀνάστατον δορὶ 
χώραν γυναικῶν ὧν ὁρᾷς ἐν ὄμμασιν. 

ΔΗ]7Ω͂ΝΕΙ ΡΑ͂. 
αὗται δὲ, πρὸς ϑεῶν, τοῦ πότ᾽ εἰσὶ καὶ τίνες; 
οἰκτραὶ γὰρ, εἰ μὴ ξυμφοραὶ κλέπτουσί με. 

ΑΙΧΑ͂ Σ. 
ταὕτας ἐκεῖνος, εὐρύρου πέρσας πόλιν, 
ἐξείλεϑ᾽ αὐτῷ κτῆμα καὶ ϑεοῖς κριτόν. 

φανον,͵ ἦ τέμενος πολύφυλλον. Ἦοὸς ροϑίγοι)ππι, ὙΘΓΌΠ,. 
Ὀαθ πίον ΜΌΒβτΑΥ 5 τέλη ἰη:6ΠΠἰρὶ ΡΟ558 προςφόδους 
ἀἰοῖι, Ἡδτεροογδιίί θη ἃ ΓΘ 5 ἰῃ ν. ἀπὸ μισϑωμά- 
τῶν. Αἰχαΐ μδης γϑγδπὶ ᾿πίογργείδ ] 0} 6Π| 6588 ΟΟΤΕ15-- 
βίπιῦπι ε8ῖ, 18 ἨΔΓρΟΟΓΑΙΐο : Δίδυμός φησιν ὃ 7ραμ- 
ματικός, ἀντὶ τοῦ ἐκ τῶν τεμενικῶν προφόϑων. ἑκάστῳ 

γὰρ ϑεῷ πλέϑρα γῆς ἀπένεμον, ἐξ ὧν ̓μεσϑουμένων αὲ 
εἰς τὰς ϑυσίας ἐγίνοντο δαπάναι. οὐ γὰρ κατ εὐσέ- 
βειαν ἔϑυον τὰ ἑερεῖα, ἀλλὰ μισϑούμενοι. ῬτδΘΟΪΙΔΓΟ 
ΠΠυϑἰγδηΐ Θορμοο}}5 αἰγΓαπη 46 Ἰοοῦπι. Δ 1846 Ηδγᾶ- 
ΟἸΘΘ 568, οχ αυΐθαβ εἰ ὁρέζεεν δίχα δρεσταὲὶ ρτορτίᾶ 
6556 γοῦρᾶ ἀ6 Πηΐδυ8 σοηϑ πο η 45 γτεαυπαΐδαμιθ, οἱ 
τηογοβάδηι Ἰἰοοδίΐ ἀρνὶ σαγίδ οορὶδ ἔγαραπι ΡΘΩαἱ 50]}-- 
ἴδπι ἰη|60}} 11 Γ. 

239, Φαίνων ἰάεπι 68. δίᾳαιο Γἃ (ἃ [δοὶθ 8. Οοα, 
(ο]. 721. νῦν σοι τὰ λαμπρὰ ταῦτα δεῖ φαίνειν ἔπη. 

243. 1 1ΒΓ] οοηδεηδα οὐετραὶ γάρ. ϑβ6Πο} 8.68: 
οἰκτραὶ γάρ. δυςτυχεῖς γὰρ δοκοῦσιν εἶναι, εἰ μὴ 
ἄρα με σφάλλουσιν α κατ᾽ αὐτὰς συμφοραί: τουτέσέιν, 

εἰ μὴ ἄρα διὰ τὴν τύχην ὑπεδύσαντο τὸν οἶκτον. 5]1ς 
βεγρβῖι 5680} 85ῖ656. Οοάεχ δυςγενεῖς, ᾳυοὰ ἰῃ αἀ. 
Βοπι. ΡΟΓΡΟΓδμ ἴῃ εὐγενεῖς τηυξδίπηι. 

245. Απρδῖ γούθηι ἄσκοπος ΘΟΡΠΟΟ168, 4π86 δρυὰ 
ΑΘΒΟΒΥ ΩΣ δ15 [οσίταγ, Ασᾶπι. 470. δοίΐνα, οἱ ΟΠοΘρΗ. 
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ΔΗ]ΠΑΝΕΙΡΑ. 
ἢ κἀπὶ ταύτῃ τῇ πόλει τὸν ἄσκοπον 
χρόνον βεβὼς ἦν ἡμερῶν ἀνήριϑμον; 

ΔΙΧΑ͂Σ. 
οὔκ' ἀλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ἐν “υδοῖς χρόνον 
κατείχεϑ᾽, ὥς φησ᾽ αὐτός, οὐκ ἐλεύθερος, 
ἀλλ᾿ ἐμποληϑείς. τοῦ λόγον δ᾽ οὐ χρὴ φϑόνον, 
γύγαι, προςεῖναι, Ζεὺς ὅτου πράκτωρ φαγῇ. 
κείνου δὲ πραϑεὶς Ὀμφάλῃ τῇ βαρβάρῳ 

814. ρϑϑϑῖνδ βἰχηϊοδίϊοηθ. Αραὰ Βορβοοΐθῃ ῃοίδὶ 
φορά ποη σοηϑρίοἰίατ, Οοἀ. (ο]. 1080. ; φυοά ποη ἰη-- 
10} Πα, ΑἹ. 21. ῬΠοοί, 1111. ; ᾳφυοα οδίαίϊα οομι-- 
Ῥγομοηαὶ ποαυϊί, ἱπεμηδηϑαηι, ΕἸ. δθά.; Ἰηογα 0116, 
10,4. 1318, Βεοϑροπάαεοὶ ἰδαας ἀδγπιδηΐϊοὶβ 516 8 1-- 
ΔΤ, ἈΠΔΡΒΘΙΡδΓ, ἈΠΟ το 16 ἢ. Εἰ Βᾶς ρο- 
δίγοπιμα ΓΔΙΐ0η6, υἱ 511 Ἰπογαα δὲ] 6. ἰο αἰοίαπι γἱ-- 
ἀξίαν. 

240. Οοά. Υοη. ἀρέϑμεον, χαοά πὶ 8118 Ι6οἰἷο 84- 
ποίδίθῃ ἰη οο04. ΕἸοΓ. Εγίαγα (8 οοηΐοοἰί ἀνηρεϑμος, 
ΟῚ ἱποιορδηίθγ, βδθα ργδρίου μθορϑϑί(δίθηι. 8] τ 6 1]-- 
ΠΟΓΪ5. ἡμερῶν ἀνήριϑμον, αἵ ν. 239. ἀνάστατον, εἴ 
Ρ]ατίπια ἃ} 18 811], 14, φυοά εἰεοίαμῃ 511, ἰπαΐοδΓα. 
ος νοϊαϊδ: δὴ ἰϑῖα υτἑϑε ορρυξπηδηάδ {Π1υἀ 
Ἰπογο α! 1}6 ἰδ ρὰ8 δοηΒαΠρδ5ἰί, αἱ ἰηθα- 
ΙΔΘΓΔ 116 ἀΐοτγαι Γ᾿οτγοι 

251. Οοἀά. οη. Ζεὺς δ᾽ ὁ τούτον πράτωρ φανείς. 
ΒΟΒΟΙ] α5.68: οὐ χρή, φησὶ») μέμφεσϑαι οἷς ἂν πράξῃ 
ὁ Ζεύς. ἐδίῳ γὰρ λογισμῷ πάντα πράττει, ὡς ϑέλει. 
ἤ οὕτως" οὐ χρὴ παραιτεῖσθαι λέγειν τὰ παρὰ τοῦ 
Διὸς γιγνόμενα, κἂν ἢ χαλεπά, Ῥτῖοῦ ἰπίογρΓοίδιίο 
γΟΓᾶ. 

202. 1 Ὀτὶ κεῖνος; αὺ0 [Δείαμ υἱ ὙΠ ΟΓῸΒ ἢ 05 
ἀυο5 νεγϑὰϑ, υἱ δι αἰεί γοροίθηί65 οἱ Βοἰδηΐγδηι 
μηδ 5. οἰἶδπιὶ ἸΔΘΒΌΓΟΒ 8 ἢ σἐγ 016 δαϊδείο5 ραίατοί. 
Αἱ ἀορθοθαί [0:85 ἀθο]άγᾶγο ΄αΐά 6886] αυοὰ ἀϊχοΓαΐ, 
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ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν, ὡς αὐτὸς λέγει. 
χοὕύτως ἐδήχϑη τοῦτο τοὔνειδος λαβών, 

200 ὥςϑ᾽ ὅρκον αὐτῷ προςβαλὼν διώμοσεν, 
᾿ς ἥ μὴν τὸν ἀγχιστῆρα τοῦδε τοῦ πάϑους 

ξὺν παιδὶ σὺν γυναικὶ δουλώσειν ἔτι. 

Ζεὺς ὅτου πράκτωρ φανῇ. ΑἸ ἰὸς οηἶπι γἂπᾶ ἀἰχ[586 οἱ 
Υυἱάδγοῖαγ. Εχ 400 δρρᾶγεΐ κείνου 5ογ ρ5:1588 βορῇῆο- 
αἰθη). Τοβίδίδ γΓὸ8 οϑί. 800]. δα Οἀγ88. ΧΧΙ, 22. 
λέγεταε δὲ ὡς ἀγανακτήσας ὁ Ζεὺς ἐπὶ τῇ ξενοχκτονίᾳ 
προςέταξεν' Ἑρμῇ λαβόντα τόν Ἡρακλέα πωλῆσαι δίκην 
τοῦ φόνου. τὸν δὲ εἰς Δυδίαν ἀγαγόντα τῇ τῶν τόπων 
βασιλευούσῃ Ὀμφάλῃ δοῦναι τρεῶν τιμηϑέντα ταλάν- 
τῶν. ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. Οείογαπι 56} 0} 85{68 : 
ὁ Ἣροδοτος τρία ἔτη λέγεε τὸν ἐνεαυτόν. ΒτιΠοΙ 5 
οὐΐά!ε: ὁ δὲ ἉΗρόϑωρος τρία ἔτη λέγει, οπιΐβ5818 τὸν 
ἐνεαυτόν. ΤτοὨηΐαηι Ππιοηηογδί εἰΐ8π| ΑΡΟ]]οάοτυϑ [Π, 
ὁ, 2. 56εἀ ΒΟρΡἘ00165 οἰΐδηι ϑαρτγά Υ. 09. πηΐυ8 ἰδηίαπι 
δηηΐ βραϊίμπι ἀΐϊχοταὶ. ᾿Ηρόδωρος δρυά ϑ86Π0}ϑ.8Π| 
οοηΐδοογᾶϊ ἰδπὶ ὙΔ]ΟἸ ΘὨΔΙΪῸΒ ἱῃ Ἔχ ΠΡ ]0 6ἀ. ΙΟ0ΠΏ8. 
ᾳυοὰ ρΡ6η68 π|6 ὁδί. 6 60 Ἠοτγοάοτο, 4υἱ τε8 Ηετ- 
Ο0}}}8 ρογϑογίρϑίί, νυ. ἤθγῃ. δὰ Αρο]οάον. Τ. 11. Ρ. 350. 

.ι. 250. ᾿Αγχιστῆρα, αἴ[᾽ ἢ 6, φτοχίπα πὶ 6] - 
ὟΝ ἰηἰογργοίδηϊυν Ρ. Βυτγιηδηηυ8 δὰ Ρηδοάγυμπι 1, 
0, ὅ. οἱ ὙδΔΙοοηδγ8 Απίδάγ. δά ΑἸηπηοη. ᾿. 4. 

Ἀοοίο Υἱάευγ Θ᾽  α] γα δοιΐνο ἀϊείαπι γ6116, απὶ ἃ ἀ - 
ΠΟΥ ποὺ μι δ[ ἃ Π). 

267. Οοἀὰ. εἱ 644. νεῖ. ξύν παιδί, Ιη46 ἃ Τυγ- 
Β6Βο οδίϊηπί! ξὺν παισί. Ἀονοοδηάδῃηι ἀυχὶ δη(ἰ4α δῆ) 
δουρί Γι), πο 400 [016 ἰπι6}}[ 36 ηαᾶ 511, ΄φυοά οὉ- 
ΒΟΠΌΠ [ογοῖ, 864 αυἷᾶ 5]ς Ἰοοσυϊοϑ Ραΐο ἀτγτδθοο08, υδ] 
Ὑγ6] Ὡ0ἢ σοηϑίαγοί ΥὙ6] ΠΟΏ 4υδογογοί", ὨΔΌΘΓΘΙΠΘ 
4015 ᾿ἰδογοθ, δαϊΐϊ Ρ]υγοϑη6 δῆογοῖ. Ουοά ἰά6Π1) Π08 
[δοϊπ)8. πὶ Ἦ οἱ υπὰ Κἰηα ἀϊσοηΐο8, ὁδΔἀ 4.6 
ΓΔΙΪΟΠ6 υἱϊπηαγ οἰΐδη ἰΏ 8115 ον 5, αἱ ἀ6 ηδνὶ 
ΠηοΓ88ἃ, πηΪ1 Μδηη υηᾶα Μϑυ8. Ρίδοίογοα νυϊχο 
καὶ γυναικί. 864 αυῦῃ ἰη “04. ΕἸΟΓ. ἀδοἰΐ καί, Ηδτ- 

δυρῆ. Ῥοϊ, Ῥ. ά 



2600 

δ0 ΤΡΑΧΙΜΝΙΑΙ. 

κοὐχ ἡλίωσε τοῦπος, ἀλλ ὅϑ'᾽ ἁγνὸς ἦν, 
στρατὸν λαβὼν ἑπακτόν, ἔρχεται πόλιν 
τὴν Εὐρυτείαν. τόνδε γὰρ μεταίτιον 
μόνον βροτῶν ἔ ἔφασκε τοῦδ᾽ εἶναι πάϑους" 
ὃς αὐτὸν ἐλϑόντ' ἐς δόμους ἐφέστιον, 
ξένον παλαιὸν ὄντα, πολλὰ μὲν λόγοις 
᾿ἐπεῤῥόϑησε, πολλὰ δ᾽ ἀτηρᾷ φρενί, 

Ἰεἰδηὰβ δαίΐοπι πᾶθοαί, ξὺν παιδὲ γυναικί τὸ, απ 
υϊδαυδπι ἀυθίιδοϊῖ, 4αΐπ ΟΡ Β00168 βογίρβογί ξὺν 
παιδὶ σὺν γυναικί, 60 τη040, 400 ποι 5ϑηαμῃ {ΠΠπᾶ 
ξὺν δορὶ ξὺν ἀσπίδι ἀἰοί᾽Γ. ᾿αθίθγαμι ἔτι ποὴ γϑάμη- 
ἄἀδγθ, υἱ ραϊδὶ Β0Πο] 8565, 564 8] 4 8Δη 40 5’5η]{ϊ-- 
ᾶγθ, Ὀγδθθαηΐο ΒΟΓΥΠ}0 δά Ομδτῖί. Ρ. 98. (259. οα. 
1,1Ρ5.} πιοηυἱΐ Βρυηοκίαθ. [ἃ Ὧ05 ΄αυοαᾷδ πηδηί6 8 
ΠΟΘ ἀϑΌΓρΡΔΠ.}.8. 

269, Ουρι στρατὸν ἐπακτὸν αοϊ ΘΟΡΒΟοΙεΒ, 
Ατοδά 65 [υ͵556 οὐ ΜΔ] 16η8568 οἱ ΠΟΟγῸ5 ΕρΙ σΠ πη] 4105 
Ρογ ἰοὺ ΑΡΟ]]οάοτυ8}1, 7, 7. 801058 Αγοδά 65 ποη)ῖ- 
ηδί Β)οάοτυϑ ΙΥ, 31. 

200. Τόνδε, Ευγγίαπι αἀἰεἰῖ. Νοίδμάαππι μεταύ» 
τιον μόνον, αἱ ἰηἴγτᾶ ν. 1233. μόνη μεταίτεος, ΠΟῊ 6Χ-- 
801Ππεῖ8 ργοργίὶᾶ Ὑογθὶ βἰζη ΠοδιΐοΠ6., 4186 ρΡ ΑΙ ΟΡ ΘΠ) 
ἴδοι! ᾿η.6}}}ζχ] ροϑίυ]δί, 564 γε] τηχίπηθ βογναΐδ, 51- 
φυϊάθηι ΠΟοῊ 15 ᾿ἰμάϊοδίαγ, 4] δυοσίογ γοὶ οϑί, 566 αὶ 
οὐσσᾶϑίοηριῃ ἀοαΪϊ. Ὑαϊρο οἀυβδᾶπι, γοπιοί ογεῖη α]- 
εὐαηΐ. 86 τὰ ἰρθᾶ ν. Αρο]οάον. 1, θ. 1. 2. Ιδίφας 
Ἠεγηΐαπ). ΑἸ δος ἃ] ἰὸν ΠΔΙΓΔΓΙΙΪ » ΡΓῸ ἀϊνογβί δίθ 
γ6] δυσίογαμπι γ6] ΘΟ 51}}}. 

202. Ν816 ΑὈγοβομία8 δὰ Αθϑοῖ. τ. 790. ἐς δό- 
μους ἐφεσείους 50. γο] δαί, ΠῚ ΓοΓα ΠῚ ου ρίαΓδπι 
"Βηαποκίαϑ οἱ εἰς ἀοίξηαϊί, εἰ δά Αρ0]]. ΒΠοά. 1, 909. 
Ὧ0Π {16 ἰδηηθ 60 305 ἀγα πηθηῖο. 400 πιᾶχίηιο α{ὶ 
ἀοδοθδί, ᾳυοά δόμοε ἐφέατεοε ἢοη Ευτγγίὶ, 564 Ηδτ- 
οα}}5 ἀομμαιη 5 χη! διατὶ 6556 ηῖ. 

204. [ηδο]εηίϊᾳ8, φυὰπι ἔργοις ἀἰορηάυπι 658εῖ, 
ἀτηρᾷ φρενὲ ροδυϊϊ, τη418 πιθηΐα πηοα ἰδία πὶ [Δεϊῃα5 
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2θῦ λέγων, χεροῖν μὲν ὡς ἄφυκτ' ἔχων βέλη 
τῶν ὧν τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν, 
φανεὶς δὲ δοῦλος ἀνδρὸς ἀντὶ ἐλευϑέρου 
ῥαίοιτο᾽ δείπνοις δ᾽ ἡνώς ἦν οἰνωμένος, 

ἐπι ΠΠρ6η8, αυοᾶ ερτίαπι ἰδοίαπι Η ΓΟα]6Πὶ ἄοπιο 
οἰοοῖι. Μαῖα ἴῃ ΑἸ ἀΐηᾶ π0}}8 ἀἰϑιἰποιῖο 65. ροϑί φρενί. 
Νδηὶ λέγων, ῬτῸ 400 Ἀΐ5. Ηαγ]. λέγω, δά δεᾳαθηίία 
Ρεγ ποῖ, 

200. 1η (Οοαά. οἱ 'π 56080}}}15 Βομηδηΐβ λέποιτο 
βογίρίαπι, 4888] ΠΟ Πρεγ ἴδηι ἨδτουΪϊὶ ἀχργοῦτγαγοῖ, 
864 νἱοίαπι ἃΓοὰ ἃ 158 ϑιι}5 ἀἰσογοῖ. 8.64 56ΠΟ 8168 
ἰδ6η νἱοίογοηι ἀϊοὶί ΗΠ γου!] ο. ΑΔ. λείποιτο. Ου085 
δα ἢ. 1. ΒΟδο! αϑί65 δἴογὶ γογβϑαβ Ηδϑίοάϊ, ἰδηίδ [αἰΐ 
ΒοπΙ61]1 δοίογ [88 ἴῃ Ἐρίβί. δὰ ΜΗ]. Ρ. ὅ9 5644. (ὅθ8. 
εα. 1,͵]105.} υἱ οἷα ἐπιοηἀδίίοησῃ οἱ Βγυηοκίαβ γϑοὶ- 
Ροτγοῖ, οἱ ἀαἰδίογαϊῃϑ ἴγαψηι. Ἠδβἰοα. 41. Αἱ, 5] ᾳυ!α- 
ἀδπ} ὁεγίαι ἐδΐ, πο ραΐο ὁεγ 58 πη] 6888, ΠΟῊ 
οἀϊ55. Ηεοβἰοάσμῃ), “Ἀντιόπη Ἀρείουσα Πύλωνος Ν᾽ αυ- 

βολίδαο, 584 ροϑβί κρείουσα ἰηϊοτο 1558 Δ] φαοί ν6 Γᾶ, 
ἴῃ αυΐθὰ8 ποπιθη [πογαί μὰ τ15, 5ῖνθ 116 Ργίοη,, υἱ 
Ηγρίηαβ 80. 14, δἰῖ, βῖνδ δ᾽ 116 ἂρρε)] δῖα [αἱΐ, ]- 
ιἰτηἃ δαίθι) γογθᾶ Ἠοϑἰοάϊΐ [υ556 παλαιοῦ Μιαυβολί- 
δαο, υἱ δριὰ Ηοπιέγὰπι εβΐ παλαιοῦ Δαρδανίδαο. 
Τυῶ ἴῃ ἰογιῖο γογϑα, ααΐ ἴῃ 664. νεϊΐ, [ἰὰ Βοτίρία5 68, 
τοῦ δ᾽ υἱεῖς ἐγένοντο Δηΐων Κλυτιός τε, νἱχ ἀαρίιατῖ 
Ῥοΐοβί φυΐῃ ολίων τὰ ΙΚλύτιος τε βογΒοπάσιη 5{1. 
Μοϊΐοποαι σοτγίβ ργοὸ Ὠεῖοῃα Ὠομίηδνὶϊ Βἰοαοετυ5 ϑέου- 
Ἰυ511Υ̓́, 37. 

261. 1ἰθτὶ φώνει δὲ, δοῦλος ἀνδρὸς ὡς ἐλευϑέρουν 
ῥαίοιτο. Ἀρογίαπ 6580 ἢδ6. ΘογΓυρία 6556. 864 πη0}10 
Ἰθηΐογα πιρα θᾶ ϑδηδτὶ ροϊογδηΐ, 4υδπιὶ αδὲ ἃ Υ υη- 
ἄγ εἰ ἃ ἃ. ΟΠ [0 δὰ βεβοϊϊα ρ. 280. ΔἀΒ δ[[86 5υηί. 
θυυπὶ φανεὶς ἰπ φώνει ταυτί πη 6886ῖ, δαάϊίαμπη ο5ϊ 
ὡς. οχρυϊδαμπηᾳας ἀοίηάε ἀντί. 

208. Ηυπλοτι8 θά. ΥἹΙ, 920. ἐπεὲὶ πάρος οὔποτ᾽ 
ἄκουσας ῥαιομένου, ὅτεμ ̓ ἔῤῥαιεν κλιτὸς ννοσ᾽ γωιος. 

ΔῈ 
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δὅ3 ΤΡΑΧῚΝΙΑ1. 

Υ̓ ΜΝ 3 4 9. »9 φ ᾿ ᾿ 

ἔῤῥιψεν ἔκτὸς αὕτον. ὧν ἔχων χολον, 
ὡς ἱκετ αὖϑις Ἴφιτος Τιρυνθίαν 
πρὸς κλιτύν, ἵππους νομάδας ἐξιχνοσκοπῶ»νγ, 

 ν»κχ .ὉῸὃϑᾷ(ΑὨἃλγικᾳ ᾿ 9 ἢ ᾿ - 
τοῦτ ἀλλοσ᾽ αὐτὸν ὄμμα, ϑάτέρᾳ δὲ νοῦν 

Ἐπδίδιΐυ5 ρ. 092, 12. (570, 30.) οἐνωϑ' εἰς ὁΣ ΒΟΡΒΟΟΙ6 
δογί, σης, υἱ νἱἀοίαγ, Ἰοσυπ γοβρί οἰ θ5. Μίγυπι 
γοΓο, ἀυδιδεὶ ἃ αυοαυδηὶ ροίυ 556, 8η οἰνωμένος ἀθ 
Ἑπτγγυίο 1.65 ϑηάθηι 65861. [Γ,6ν]5 Βδθο ογοῖ ου]ρᾶ, 
πλδίθαας σοηνοηΐθη8 ἀτηρᾷ φρενί. ΝΕη6 ΒΟὈΓίαΠ 

- ΄αυϊδᾳαδιη δυϑ05 ε5561 ΗΠ ΓΟΌΪ] ΘΙ ΟἰΐσοΓο, 566 οἰΐσο γα 
υἱ ροβϑ6ΐ 61Π|., ΡΓΪΠ5 Υἱηο ἀ6Ὀ }} Π{το ἀο θο δί, ἘΠ115-- 
Ιεἷο δὰ Ευτ. Βδοῳῷ!. 680. ϑογ οπάππι νἱἀθίαν ὠνω- 
μένος. 

269. Οοά. Υ̓́εη. αὐτὸν ἐκτός, φῃοα Ποη ρτδοίογδηι. 
Οοπηπιοάδ οπΐπιὶ γΘΓΡῸ φᾶν 8 ργΓΟηυηἾΔη 0 5661685 
681 βεουηάυϑ ἰγΓοσἢ δου. 

271. Ἐσρη5 Βυϊυ8 Δθ]Δ6 6581 ἰη Οἀγ55. ΧΧΙ, 22 
5664. 
ν. Μοιδγδηδο Βγαποκίΐ, δοαἀά. ΕἸοΓ. Ηδι]. 

ΑἸά. Ἰυπἰίηδε ϑήτέρᾳ. (οά. Υ̓6η. Τ. οὔπὶ νυ] δι}5 
ϑάτέρᾳ. Ταροηΐ ἰὨίοΓργαίθθ, Π6486 οχρ] ἐᾶν 810 Κ6- 
ὨδΙΪὰ5, αυἱ δὰ Ῥῃορη. 1427. 5: 12}}65 ]0608. ἴῃ αὖυἷ- 
Βὺ5 ἀ6 τηθηΐς 8110 ἰπίοηΐᾶ 56 ΓΠ)0 651, δί(}}}1, 5.6Π0- 
Ἰἰαδίθβ : ἀλλαχόσε τὸν νοῦν ἔχοντα καὶ οὐδὲν δεινὸν 
πείσεσϑαει προςδοχοῦντα ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐδίσκευσεν. 
Βοηδ, 58ϊ ὔοῃ [ἰερἷῖ ϑάτέρᾳ. ΙΡΕΪ 5 δηΐπ 6005 
υδέτοηϑ δὰ Π05 δἰ] οἱ ος]08 οἱ πηθηΐθπι διθηΐδη 
Βαθοθδί. [Πίδαὰ6 αυ}8 πο Βοο ρο(ΐα8 θχϑροοίοί: το τ᾽ 
ἄλλοσ᾽ αὐτὸν ὄμμα νοῦν τ᾽ ἔχονθ᾽ ὁρῶν, ὦσας ἀπὶ 
ἄκρας ἧκε πυργώδους πλακύώς. 864 ἰδηηθῆ τροία 886 
ΒΑ ΌΘΓΟ ΠΙΒγοόγαπι Βοῦ ρίαγδηι [η16}}|χοΐ, αυὶ νἱἀοΥ ουτ 
ὨΟ0Π ἑτέρᾳ, 8:4 ϑάτέρᾳ. 400 δ]ίογαπι 46 ἀαοθ5 4681- 
βξηδίαν, ἀἰοίαμι 511. Νἰπιίγαπ) 4ασηι ἡυϑαθδηι 6105 
οοηϑροχίϑϑοὶ “ρμἰία5, ἰοίδηι πιθηΐθη) ἰη 6ἃ ἱρθἃ οορὶ- 
ἰδι10η6, 400 δείΐ 6556ηΐ οὶ, ἀοῆχδη) Βᾶθοθαΐῖ, ὡς 
τοῦ περὲ τὰ ὄμματα καὶ ὦτα πάϑους, ἂν μὴ παρῇ τὸ 
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ἔχοντ᾽, ἀπ ἄκρας ἧκε πυργώδους πλακχός. 
ἔργου δ᾽ ἕκατι τοῦδε μηνίσας ἄναξ 
ὁ τῶν ἁπάντων Ζεὺς πατὴρ Ὀλύμπιος, 
πρατόν νιν ἐξέπεμψεν, οὐδ᾽ ἠνέσχετο, 
ὁϑούνεκ αὐτὸν μοῦνον ἀνθρώπων δόλῳ 
ἔχτεινεν. δἰ γὰρ ἐμφανῶς ἡμύνατο, 
Ζεύς τὰν συνέγνω ξὺν δίκῃ χειρουμένῳ. 
ὕβοιν γὰρ οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες. 
κεῖνοι δ᾽ ὑπερχλιδῶντες ἐκ γλώσσης κακῆς 
αὐτοὶ μὲν “Ἵιδου πάντες εἴσ᾽ οἰκήτορες, 
πόλις δὲ δούλη τάςδε δ᾽, ἅςπερ εἰφςορᾷς, 
ἐξ ὀλβίων ἄζηλαν εὑροῦσαι βίον ' 
χωροῦσι πρὸς σέ. ταῦτα γὰρ πόσις τὸ σὸς 
ἐφεῖτ, ἐγὼ δὲ πιστὸς ὧν κείνῳ τελῶ. 

φρονοῦν, αἴσθησιν οὐ ποιοῦντος, 4686 5αηϊ Ρ]υἰδτολὶ 
ψογῦδ ἃ ὙδοΚοηᾶγίο ορροτίαηο δαὶ ἱῖᾶΔ. ΘοΙδγαῖ 
ΓΟη) ὨδΓδῖΐο Ὠἱοαοτί ΙΥ͂, 31. τοῦτον μὲν ἀναβιβάσας 
ὃ Ἡρακλῆς ἐπὶ τινα πύργον ὑψηλὸν ἐκέλευσεν ἀφορᾶν 
μή που νεμόμεναε τυγχάνουσιν. οὐ δυναμένου δὲ κατα- 
φοῆσαετοῦ Ἰφίτου, φήσας αὐτὸν ψευδῶς κατητιᾶσϑαε 
τὴν κλοπήν, κατεκρήμνισεν ἀπὸ τοῦ πύργου. ΗΪὸ ε γῖχδᾶ 
Ῥτδεορ ἰδίαπι αἰ θη ΤρΡμἰαπι, πιΐπυ5 ἀοίοϑυπι [οοἱΐ 
Ἠδετου οι φυδηι β0 ΡΠ 0065 οἱ ΡΗΘΓοΟγά68, ουΐπ8 ἢδοο 
681 Πγγδ[ 0 ἃρα 80}0]. δὰ Οάγ585. ΧΧΙ, 23. τὸν δὲ 
Ἡρακλέα μηχανῇ τινὲ καὶ στρατηγίᾳ συνεφελκυσάμενον 
αὐτὸν ἄγειν εἰς ἐπίκρημνον τεῖχος καὶ κατατρέψαε. ϑ:]6 
ὉΓΟ καταστρέψαε βογὶ δεηά πηι. 

21. ἘΒτυποβίΐ ςο4. Τ. ΒίοΡΕ. Οδηΐ. οἵ φιδο ἢδης 
βοφυυηπίυν ὀὐλύμπιος. Νοίδηαυπι, ᾳυοὰ 64. Ταύτῃ. 
απ) γοίϊ. ᾿ἰδγῖ 5 ἰη Ὀλύμσεος σομϑοπίϊ. 

281. 1,8. ἰη Ἰοπηπηδία 80}}01}} ὑπερχλίοντες. 
288. 8)6 οοῃδίγιοιίοηθ, υι5|.8|881π|8 1114, ῬοΓ- 

80η115 δὰ Οτοβί. 1646. Υεγθὰ ἐξ ὀλβίων --- πρὸς σέ 
δἴδετγι ϑαϊἀδ8 ἴῃ ν. ἄζηλον. 
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84 ΤΡΑΧΙΝΙΑἍΑ1. 

αὐτὸν δ᾽ ἐκεῖνον, εὖτ ἂν ἀγνὰ ϑύματα 
ῥέξῃ πατρῴῳ Ζηνὶ τῆς ἁλώσεως, 
φρόνει νιν ὡς ἥξοντα. τοῦτο γὰρ λόγου 
πολλοῦ καλῶς λεχϑέντος ἥδιστον κλύειν. 

ΧΟΡΟΣ. ᾿ 
ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανὴς κυρεῖ, 
τῶν μὲν παρόντων, τὰ δὲ πεπυσμένῃ λόγῳ. 

287. Βττγοόγοπι 56 0} 18518 6. 5δοΓὰ ᾿54ΓΔ}}ἃ ργορίογ 
ἐδοάθιῃ ἰπη(6} 16 η15, ᾿δῖὰ 8}}} ηοίδγαηϊ. Ἐχ νοΐο Ποτΐ, 
Βυρτγα ἀϊοίυμῃ ἐταῖ ν. 240. 

288. Ῥγορτίο πατρῷοε αἰϊὶ ϑιηΐ, ᾳυΐ ραίογηϊ 56-- 
ΠπαΙΐβ δυασίοτοβ ΒΔ θδοηίαγ. 866 [δἰ ὀχίθ 58 οἰσηϊῆ- 
ὁδί[0 ἴὰᾳπηι Ομ ηΐ 0, ἃ φυΐθ5 405 σου δυππη) γοροίδί, 
απ οἰἶδπι ποιὶ δ δυοίοΥ Δ 846 ρδίογηδο ἀοἴ6η50-- 
Γ65 Θορ]θογ. 86 Ιον6 πατρῴῳ οἸηηΐϊαπι δΔοΟυΓδ- 
ιἰδϑίαις ἀἰβραυίαν! [0. τδιηπι 5. ΠΒΟΠΊΟ ΡΟτΓΟΓΙ 8, 
ἴῃ Ηἰδβίονί ἃ ἀθοῦιπλ οχ ΧΟΠΟρΒοηίΐθ ᾿. 11 5644. 4υΐ 6 
ΒΟΡΒΟΘΗ͂Β αυϊάρῃ Ιοσυπι ἠοα!οχὶί. ἘΠ5ὶ ἐἰβ  (ὩΓ ρΓΟΡΓΙΘ 
ρδίγὶ θ0ὺ0 Ἰονὶ β88ογᾷ ἔδοεγο ΗΓ 65 ἀϊσοηἀπ8 οΓδῖ, 
ἰδίλθη ποὴ ἀυδίιανί! ροοίδ οἱ πἰο οἰ γ. 758. πηᾶρὶ5 ἰη- 
ηἰία ἀΐσογο πατρῴφ, γενέϑλιον ἰῃ{6}} 68, ἱ. 6. ᾳθηϊ- 
ἰαΙΪ. Μίγὰ Ρογϑοηὶΐ δὰ Μεα. 1314. οοηϊθοίαγα 65ῖ, 
΄υσπι ΑἸ ΘΠ] ΘΏ565 Π0ὴ ΦΟΙοΓοηΐ ΟΥ̓́Θ πατρῷον, [Γἃ-- 
ξἰοο08, ΘοΥΓΙζογο Ὠΐὰ5 γα ἰχί οὨἶ8 Ομ σϑ ΟΏ 6 Θυρί6ἢ - 
(65, 586ρ6 ἰηρβο551558 4έα πατρῷον. Ῥεογϑυδοὶί ἰδ) 6 ἢ 
Ηεϊηάοτῇο δὰ Ρ]δἰοηΐβ Ευϊιγάσπι. Ρ. 4θ4. Ὀϊγαπιαας 
γο[υἱᾶνί! Το οοΚία5 ἰὴ Ααδορθᾶπιο ρῥ. 770 5664. 

289. Νὲν δἀἀϊΐαπι, ΄φυδϑϊ ἑηἰογγαρία ργδοοοαθηίθ 
ογδίϊοπθο., αἱ 586ρ6 οἱ ἀτδοοὶ οἰ 1,αἰἰη]. ΝΟαα6 8} υ1}}ἃ 
μος ᾿Ἰησυδ Δοοτγοῖ, Οομηράγαν ἤὰης Ἰοσυπὶ οὐπὶ 
Οεά. Βοος. 240 5644ᾳ. Ῥογβοπὺβ Ρεδοῖ. δὰ ες. ρ᾿. Χ. 
64. 866. 564 τη416 1116 νὲν ῥγορίογ αὐτὸν τοἀυπάδΓθο 
τᾶῖα8, αυσπ ργορίοῦ ἐκεῖνον ἀΐσεγα ἀθθογεῖ. 

290. ΥἹχ ορῦβ οϑῖ, αἱ πο 68 Π)1.18 λόγου πολλοῦ 
καλῶς λεχϑέντος αἰαὶ ΡΓ0 πολλῶν λεχϑέντων καλῶν. 

292. θεῖ τῶν δὲ πεπυσμένη λόγῳ. Οοἀά. Β.Υ͂. 

“-- 



ΤΡΑΒΕΙΝΙΑ͂Ι. ὅδ 

ΖΗ]Α͂ΝΕΙΡΑ. 
πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ χαίροιμ ἂν, ἀνδρὸς εὐτυχῇ 
κλύουσα πρᾶξιν τήνδε, πὰνδίκῳ φρενί; 

20ὅ πολλή ᾽στ ἀνάγκη τῇδε τοῦτο συντρέχειν. 
ὅμως δ᾽ ἔνεστι τοῖσιν εὖ σκοπουμένοις 

λόγων. Ιδπὶ ΒΔ] σογ, αἱ τοίογί ΡΟΓΒΟΙυΒ ἰη Αάγνοῖβ. 
Ρ. 174. τὰ δὲ οογττοχὶί, ᾳυοὰ ἀθηΐᾳας εἴδη Τουρίο δά 
514. Τ΄ [. ρ. 114. ἰὴ πιρηΐθηι γοηἶ. ΒοΡθυΐ Πο0 γο-- 
αἴροῦθ, οἴβὶ βυϑρίοΥ ΘΟΡΠΟΟ]6ΠῚ 50 Ρ51556, τῶν μὲν 
παρόντων, καὶ πεπυσμένῃ λόγῳ. Τὰ παρόντα οδριίϊ- 
ὙΔ5 06}}}αἱΐ, ἀοοσυμηοηίαπη τοὶ Ὀ6Ώ6 βαϑίδα. 

295. Μεοιθδγδηδο Βευηοκὶϊ 41 1|4ὰς τὶ σὰπὶ ΑἸἃ. 
πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη. Β. Τ. πολλὴ τ᾽ .Υ. εἱ Τιϊο  πἰδηὶ 
θη πηὰϊ6 πολλὴ δ᾽. Ἐτίαταίςί,υ5 ἀ66]1 πολλή γ᾽ ἀνάγκη, 
αυοά ρ]δειι ὶί ΑοΟΚοηδγῖο δὰ Ῥῆοοη. 1608. Ουδηΐᾶ 
δοΪϊϑδί βου ρίαγδα Παοίαδιίο ἴῃ ἢδο ἰοτηα δ 6556, 40-- 
ουΐ ΕἸ 5] 85 δά Μεἀ. 981. Νοη αἰχογίηι ἰδηθη σα 
Ῥογϑοῦο δα Με. 1008. ργομηΐβουα υδυγρατὶ πολλή μ᾽ 
ἀνάγκη, πολλή γ᾽ ἀνάγκη, πολλή στ᾿ ἀνάγκη. ΝΆΤῃ 
αἱ φυϊδυαδάδηι ἰἱπ ]1ο0615 πἰ ἢ] τοΐογδῖ, 48 Βδγιιηὶ [ὉΓ-- 
ΤΏΔΓΌΙ υἱᾶγΓ., ἰῃ 4115 ἢοη Ἰἰσοί 115 ργοιηίβοια αἱἱ. 
Οοηῇίιοηί 5 οἱ ΘΟ 6 η18 6586 πολλή γ᾽ ἀνάγκη, ΘΠ 
681 ἀυθδίαη. Οὕδτα πο]ΐηι ἰά οχ οοηΐείαγα πγυϊατὶ ἴῃ 
ΑἸοοϑι. 328. Αἰ γιηδη 118 658. ΟΠ 5510 ρᾶγίΐσα]δα γο-- 
ϑδἰγίοἰἶϊνδθ, ἤὰπο ροϑἰῖο ρΡγοποιῖπα, υἱ ἰη Ῥῃοση δ5185 
1007. οἱ ἰη ΜΙ 6668 1013. ἢσης 'ρ50 γογθο ἐστὲ δάϊοοίο. 
Ουοα 8ὲ ᾳυΐὰ νἱάδο, γοχαϊ αν πολλή στ᾿ ἀνάγκη ἴῃ 
Ἠδεευθᾶ ν. 3958. αυοά ἰδηθη 6486 ἰη Π|δτί8, φιοά 
868}, Ὠ6606 ἰῃ 56Π}|01115 6ϑδῖ. Ἐδοῖο ἰά Βγυαποκίαμ 
ἀε41556 ραϊο οἰΐδπι ἰη Οοα. (ο]. 293. οἱ δοί ἴῃ Ε]6-- 
οίγαο νυ. 500, [,ἃ. θεοϊδηΐγᾶ 51 ϑίδίΐπι ἀἰ οἴὰ ϑιι8 σοηῇτ,-- 
τηδῖ, πολλὴ δ᾽ ἀνάγκη αἴσοτο ἀδθεῖ: 8π ροβίψυδιῃ 
ῬΔΌΠ απ συ αἀπυθίίανὶ!, πολλή στ᾿ ἀνάγκη: αποὰ δΠὶς 
δρίἰβϑ σπη. Ρτὸ συντρέχειν Υ. ἕξη. συμπράττειν. 

206. Ηυης οἱ σοαυθηίοιῃη γνογϑυηιὶ δἤδτγαηιϊ 510- 
δου ὅόγῃ. ΟΥ̓́, 41. ἴῃ ατοι! Ὠ ο(15 Ροοῖ, Ρ. 439. εἱ 



δ6᾽ ᾿ς ΤΡΑΧΚΜΝΊΑΙ. 

ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῇ ποτέ. 
ἐμοῖ γὰρ οἶκτος δεινὸς εἰςέβη, φίλαι, 
ταύτας ὁρώσῃ δυςπότμους ἐπὶ ξένης 

800 χώρας ἀοίκους ἀπάτοράς τ᾽ ἀλωμένας, 
αἱ πρὶν μὲν ἦσαν ἐξ ἐλευϑέρων ἴσως 
ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον. 
ὦ Ζεῦ τροπαῖξ, μή ποτ εἰρίδοιμί σε 
πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, 

805 μηδ᾽, εἴ τι δράσεις, τῆςδέ γε ζώσης ἔτι. 

ϑ 1485 ἰπ ν᾿. ταρβεῖ, ουΐα5 οἀἀ. γείῖ. ρτο ὅμως δ᾽ Π8-- 
Βϑηΐ καὶ μὴν, 6ἱ τοῖς ρΓῸ τοῖσιν. (04. ϑυίαδεο 1,εἰά. 
καὶ μὴν οἱ τοῖσν. εὖ σκοπουμένοις ὕτο εὖ σκοποῦσιν 
δίς Επϑίδι 5 ν. 806, ὅ7. (727, 12.) 

ο 298. θυδδ6ν. 3083 5644. δα ἀϊὶ θεἰδηῖτα, ἢος 68Π 
ἀΐοοτο οδίθπσυηί: ΄αυδιηνὶδ οδυάοσοδπι, τα νἱτὶ 
Ὀ6η6 βοδ5ΐἴ8, ἰδίῃ 651] οἰΐδπι, 4086 πὶ 6. ἃ ἢ 
Γ65 ϑοΟυ!ηἀδ5. Ουδ ΘηΐΠ). ἢ 85 Ιηἰ 1 6 5,9| 850Γ- 
ιἰ5 ΘᾶΓῸΠ, πη ΐϑοΓδίϊΐομο ἰδοίᾶἃ 56 0π|, 68 υἱΪἷ- 
Ὠδη)] Π6 πηρὶ8 ΟΙΐπε ἃ δἃ[ΐᾳιο σοπίΐηρδῖ. 
Ἐχιορίο νογὸ ἢδο σδρίϊνδγαμα ορροτίαη!ίδία. αἰ 
Ρορίᾶ δά τηρίππι ἱπιροπθη{15 τ28}} π᾿ Βρθοίδίογαπι 
δηΐπι15 Θχοϊἰδηἀππι, υδὶ ποηάππι ἴῃ 118, αυδὲ ἃραῃ- 
ἴυτ, αυϊάχφαδῃ ὁ81. ΄φαοὰ πηιᾶίαπ ΗδΓου ! ρογίομάθΓο 
νυνἱἀραίατ. 

401, Νόοη ἱπίο Προ, 480 ρδοῖο ΘΟ δοίογαϑβ εἷς οἱ 
ἐ γ, 314. ἴσως ἀδ τὸ οοτία ἀϊοὶ γε}. ΕἘΤ Ὠοἰδηίτα πΐο 
ἐ σΟΒΠοἷϊ ἰδηΐαπι), οἱ {Π|Ὸ 1, 10Π85, αἱ φαΐ ποϑοϊδί, 10-- 
ἱ ᾳαϊίυν. . 

304. Οοἀ. Ἠδτ]. πῃ. δοΐο 56 Βαβθοῖ νυ χαίδ, 
οαΐα5 Πἰὸ δθη5818 6βί, πρὸς τοὐμοῦ σπέρματός τινα. 
Αρίο βομδοίογαθ: ..υ0ποι, ΄αθοαπδηι.. Ορίδι Πεῖᾶ- 
αἶτᾶ, πὶ ΠΡ] Γ6Γ ΠῸ]}Π} Ποη βαογαμπι ρᾶγοδί. “9. 

3805. ϑαρρ!ο δράσῃς ἐσ δράσεις. Υ͂. Ῥοτδβοη. δά 
Ἑατὶρία. Οτοϑί. νυ. 1035, ΒΟΗΑΕΈΕΒΆ. 
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οὕτως ἐγὼ δέδοικα, τάς δ᾽ ὁρωμένη. 
ὦ δυςτάλαινα, τίς ποτ᾽ εἶ νεανίδων; 
ἄνανδρος, ἢ τεχνοῦσσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν, 
πάντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δὲ τις. 

810 “άῴχα, τίνος πότ᾽ ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν; 
τίς ἡ τεκοῦσα; τίς δ᾽ ὁ φιτύσας πατήρ; 
ἔξειπ᾽" ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ᾧκτισα 

. α«- 

βλέπουσ', ὅσῳ περ καὶ φρονεῖν οἶδεν μόνη. 

Δ ΧΑ͂Σ. 

τί δ᾽ οἷδ᾽ ἐγώ; τί δ᾽ ἄν με καὶ κρίνοις; ἴσως 7 μ 
815 γέννημα τῶν ἐκεῖθεν οὐκ ἐν ὑστάτοις. 

3006. 4έδοικα τάςδ᾽ δρωμένη, τὸ ὁρῶσα ἀξοίιπηι, 
οομ δ πιογᾶνἱ Επδίδί εἰ 5 Ρ. 80ῦ, ὅ8. (727, 18.) 

807. ἘΠιΙ5]οἷὰ5 ἀὰ Ηδτδο]. 507. ἰαηρὶ νὰ] ὦ 
δυςτάλαινα νεανίδων. Οοπί, ΒοΡταοὶ Αὐἰϑίορηδηίΐο. 
Αἀδεπά. ρΡ. 133. 

308. ΑΙΑ. οἱ εἀἀ. νοῖΐ(. τεχκνοῦσα. Μοιαθτδηδα 
Βγαποκὶΐ οἱ ρδαοὶ 811} οοἀά. τεκοῦσα. 56 ἃ πη ΠΙ δ Π 86 
ἴῃ τηᾶγβίηθ, γρ. τεκνοῦσα, ἤτοετέκνα ἔχουσα. Τεκνοῦσα 
Β0γ δὶ νομί οἰΐδλ Τουρίιδ δὰ δυἰά. Τ. 11. ῥ. 36. 
Βεἀ τοοία Βευποϊκία8 τεχνοῦσσα, 40 8βρθοίδί οἰΐδη) 
παιδοῦσσα οχ (Δ|}}Ππ|ᾶ0ἢο ἃ 80}01145818 ἃἰ] δία), οἰδὶ 
πᾶ} βογίρίαπι παεδοῦσα. Οαδο Βοαφαυπίαν, [ἰὰ ἰη-- 
[0] σοπάδ: πᾶπιὶ αποἀ δὰ δοίδίοπι,, ἢΪ 1] Π0- 
ΤᾺ (Π60 ΡαΘΓρΡΟγΪαπι, Ὠ60 Υἱγα}} ὀχ ογϊἃ 68. 

3918, Ουυῃπι οθίογδο δἰαρίάδα πιᾶρὶ5 δα βίθηϊ, εἱ 
ταϊηὰ8 Δ[Π]Ἰ οἶδα δηιῖ58ἃ Πἰογίδίο γἱἀοδηΐαγ, ἢδο0 ροΓ- 
Ρείθο ἤοία βϑηιγο 56 πιδρηϊπἀΐηθδηχ ἱποΓ ΠΠ]ΐ 88], 
ἐγ] 81π|84 δυΐθηι οἱ 5:16 {10 δΔάνογϑα συμ αἰμηϊ δία ἴογΓα 
οβίοπαϊί, βοιδοίογαπι φρόνημα ἰδ, Ποὴ φρόνησιν 
10186 ἀ1οἱ ραίδηΐεπι δὰ Ὠ6π05.8. 1. ῥ. 745. γε] δααΐ-- 
ἴθι οἶδεν ΘΟΠ το ἀεθοθαί. 
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ΔΗΙΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 
μῇ τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορά τις ἦν; 

ΛΙΧΑ͂Σ. 
οὐκ οἶδα. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἀνιστόρουν μακράν. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
οὐδ᾽ ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις; 

ἥκιστα" σιγῇ τοὐμὸν ἔργον ἦνυτον. 
ΔΗ]ΙΑΝΕΙΡΑ͂. 

εἶπ, ὦ τάλαιν᾽, ἀλλ᾿ ἡμὶν ἐκ σαυτῆς ἐπεὶ 
κἀξύμφορ᾽ ἐστὶ μὴ εἰδέναι σέ μ᾽ ἥτις εἷ. 

810. οί. τὶ, μὴ τῶν τυράννων Εὐρύτου σπορὰ 
τις ἦν; Β. Τ.΄ μή του τυράννων. Αἴᾳαο ἰΐα ΟδηίοΓα5 
οαἀϊάϊ,. Βεαποιία5 ἰπϑί αὶ ἰοπηογι (δῖε, μή τοῦ τυραν- 
γεύοντος Εὐρύτοι σπορώ; Ῥτδοοίδγα ἰοσαπι ϑδηδυῖΐ 
Βομδοίογυ5 δρίᾶ ἰηϊογρυποίίΐοηθ. ΝΌΟΠ 8815 ἰδπΊθη 
Ἰἰφαεί, φαοπιοάο ἰπί6  }ΠΠαἱ γοϊαοτὶῖ, αχαὶ πἰ ἢ} ἃ! 
Δαποίδυοσί:, αυᾶπι νοςΐβ τύραννος 5᾽6 1} Δί ΟΏ θα 
Ρδϑϑίπι ἰδίϊι 5 ρᾶίθγε : πᾶπ| αἰοἱ 46 Οπιηΐ βιἶγρα γορίϑ. 
ΝΟ 6581 ἢίο 46 581Ῥγρ6 τορία, 564. -ἀθ ἱρϑ8}5 τοί 5 
ΟδοΠ 1186 οοσἰἰδηάμπ)!. Νααὰθ οηΐπιὶ μος αἰοὶϊ : δη 
ουΐαδρίδηι ὁχ Γορίᾶ διϊγροῦ Επτγίΐη 4]]- 
408 {111ὰ 6581 δες πηι} οτὖ 564 Πΐο Θθη5085 65: 
8Δὴ γτοσυπῦ ἘΕυτγίυϑ ΘΟαθδη), φῥτοΪ θη δᾶ- 
Βυ11:} Ορίογαπι ποη ἰγαυἀδηάυ᾽ δά 50 Ετατά 18. 
αυθπι ἴῃ οἂπηάθιη πὰ 0 ῃδοίογο σοηϊ οί τᾶπι ἰποί-- 
ἀϊ556. δος οἶα δΔαηοίδιϊο Μ8. οϑίοπαϊϊ : 2 106 ς. μὴ 
τῶν τυράννων; Ππυμπαθϊά οχἡ Γορῖο σαῃοτγοῦ Υἱά. 
ποῖ. δά Βατὶρ. Ηδουθβ. ν. 852. οεἀ. Πϊ05. 1803. 8]-ς 
1ν.11, 2. αᾳυο δαάϊπίοτο γοϑα8 οἰθοοΓδῖ,, ἷ. 6. 
τοαίυπη σοη8. Ὗ. βομδοίουιὶ (]ο558γ. Γἰν. ἴῃ Βθχ. 
ἀτοῦον. δα Τδοὶί. πη. ΧΙ, 4." 

820. Ἐκ σαυτῆς, ἃ ἴ6 εἱ ἰὰδ δροηΐο..- 856Π0- 
᾿Ιἰαϑίθ8 : ἀπὸ σαυτῆς καὶ μὴ ὡς ὑφ᾽ ἡμῶν ἠναγκασμένη. 

321. ΑἸά. καὶ ξυμφφρά τοι μὴ εἰδέναε σέ γ᾽ ἥτες εἶ, 
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ΛΙΧΑ͂Σ. 
οὐτάρα τῷ γε πρόσϑεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 
χρόνῳ διοίσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμὰ 

Ὗ. ομμἱκἰ τοι. Β. Τ᾿ ργῸ θ0 τις. 1.8. μέδέναε. ἴῃ Ἠδτ]. 
Ομ ͵588 σέ γ᾽ ῇ. ϑΟΒΟ 5165: συμφορὰ γάρ ἐστε τὸ μὴ 
γιγνώσκεσθας σε ἥτις τυγχάνεις. τοῦτο δέ φησιν ὡς 
μέλλουσα αὐτῇ δεξιῆς χρήσασϑαι, εἰ γνοίη τὰ κατ᾽ αὐὖ- 
τήν. Ῥοδίγοπι νϑεγᾶ. Ρδίθϊί δηΐπὶ σοιμπηοαϊΐ δἰ σα ΐυ5 
8ρ6 οϑίεηϑ8 ἀϊοἰαγδπι ραΐαΓα Ὦ οἰδηΐΓΔῊ) 4089 δῖ, 1Ιἀ 
Ροιαἱΐ τθὺ5 ΓΙ ἀἸοἱ » καὶ ξύμφορόν τοῦ μ᾽ εἰδέναε, 
δαὶ καὶ ξύμφορ᾽ ἐοτί μ᾽ εἰδέναι, δαῖ, αποα οἱ ργορία5 
δα νοίογοπι βου ρίυγδη) Δορραϊί, οἱ δὰ βεηιθη(δπ| Βα- 
ἸΏ ΔΏΪΕ5 οἱ δ] πα 8 θϑῖ, ἐπεὲ κἀξύμφορ᾽ ἐστὲ μὴ εἰδέναι 
σέ μ᾽ ἥτις εἶ, Θύδτε μος ροϑυϊ. 

322, Β.5 ἴῃ 56}0}}}8 Ἀοπηδηΐ8 οὔτ᾽ ἄρα τό γε 8εγὶ-- 
Ρίαπι ἱηγοηϊίαγ. Ῥοτγπιὶγὰ οϑὶ ϑ6 80} !8δ[δ6 ἐχρ] ]οδιϊο: 
ἐὰν αἰδουμέν ἢ δὲ φϑέγξηταε; κατ᾽ οὐδὲν ἃ ἄρα ἐξ ἴσου τῷ 
πρόσϑεν χρόνῳ προκομίσειεν αὑτῆς τὴν γλῶτταν. τὸν 
γὰρ πρὸ τούτου χρόνον ἐσιώπα, καὶ οὐδὲν πρὸς ἐμὲ τῶν 
καϑ' ἑαυτὴν ἐδημοσίευσεν, οὔτε μικρόν, οὔτε μέγα. 
παντελῶς. Οπιηΐηο πη8]6 διοίσεε γλῶσσαν εἴδη 8}}] 
εἀεῖ νοδδπὶ ἰοἰεγρτοίδηϊαγ. Οοπίυτβανί! 608 οὐδέν 
παράϊΐαπ) ἰηΐεν τῷ γε πρόσϑεν ἐξ ἴσου χρόνῳ ροβίϊυμι. 
Ἐχϑρβοϊδθδὶ Ποϊδηίγᾶ, τεβροηβϑαῦδη 6588 [οἴεη. Αἱ 
1118 ἰδοεῖ, ἃ νυἱάθπβ 1088: οὐτἄρα οὐδὲν διοίσει 
γλῶσσαν ἐξ ἴσου τῷ γε πρόσϑεν χρόνω: εἶ ᾽] 6Γρ0Ὸ 
ἀϊ[{6τοῖ 820 56 ἰρ88ἃ ἰἸοαᾳδηάο, (ἰ. 6. ΒΟΠΡΟΓ 
ὁδάθη οτίΐ, σΟηδβίδηϊεῦ ΒΘγυᾶΠ60 581]]6 110) ἃ6 486 αἱ 
δηΐοᾶ ἴθο!1, Ρ]αῖο 46 τερ. Χ. ῥ. 604. Α. πότερον 
μᾶλλον αὐτὸν οἴεε τῇ λύπῃ μαχεῖσθαί τε καὲ ἀντετεί- 
γεὸν, ὅταν “ὁρᾶται ὑπὸ τῶν ὁμοίων, ἢ ὅταν ἐν ἐρημίᾳ 
μόνος αὐτὸς καϑ' αὑτὸν γίγνηται; πολύ πον. ἔφη, 
διοίσεε, ὅταν ὁρᾶται. Νοη ἀϊδδίμ 6 {Ππὰ ΤΟΓΘΗΕ} 
Απάν. ἢ, ὅ, 3. 5. αυά θᾶν8 πᾶιγδίῦ Ὁ. Δ64Ὸ6 
4αἱ ἀ4α δπι ΠΌΠΟ 4] 46 1. 

323. Οοα. ΕἸογ. οὐδαμῆ. Υαυϊΐχο οὐδαμὰ. Οὐ- 
δαμᾷ εἱ μηδαμᾷ ἃ ἀϊνογὈ 18 ΝΣ Ρυΐο. Οδὲ [οΓηᾶ 
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ν ᾿ῃ ») .(«.5» 53Ὰ ἢ 
προὔφηνεν οὔτε μείζον᾽ οὔτ᾽ ἐλάσσονα. 
3 3 δ), 3 , - [4 

ἀλλ αν ὠδίνουσα συμφορᾶς βαρος 
δακρυῤῥοεῖ δύστηνος, ἐξ ὅτου πάτραν 

ἐ 

διήνεμον λέλοιπεν. ἡ δέ τοι τύχῃ 

ϑ σαὶ ᾿πνδηϊαγ, ἰῃ ἢπ6 γογβ5 6ϑῖ, πὶ Π}]} 8} ἃ πιο ῖτο 
δυοίοτί[δἴοπι μδῃθαῖ. [π πηραΐο ΘΠοΥΙ ἰδ ῖο0 αἰπ16-- 
το 681 οὐδαμῇ ἰῃ Απηίΐρ. 874. εἰ μηδαμῇ ἴῃ (γἰπηθίΓΟ 
τα θα ἴο ἃΡ. ΑΘ56 8 γ]. Ργοπι. ὅ8. (οηίγα οὐδαμὰ εἰ μη- 
δαμὰ υἱεπιὰ Ὀγονὶ ἰῃ πι6} 1618 ἀρ ἃ ΑΘΘΟἤΎ]6πὶ Ρτοηι. 
545. οἱ ἴη νυ. 1. Ροῖβ. 431. δρυὰ βϑορποοίδῃ ἰη Αηιΐᾳ. 
830. Οοἀ. (ο]. 517. 1098. οἱ ἰη ἀἰνογθῖο ἀρὰ ΑΘ56ἢγ]. 
ΒΌΡΡΙ. 891. ἰδοῦ πιθ δα 56 η8Π)| ΠΟῚ ΠλΔΘΏΙΩ : 
οὐδαμὰ εἰμὶ}, οὐδαμῇ π }}4 ταϊΐοη 6 5ἰχηϊβοδί. 
Ἡΐς οὐδαμὰ βοτ δοπά απ) ἀυχί. 

824. 6 [οΥγϊογε περδηάί ἰογπλαΐὰ οὔτε μεῖζον 
οὔτ᾽ ἔλαττον αἰχὶϊ Θομδοίογα8 δά Ὠ᾿ΌΠΥγ8. 46 ΟΡ. 
νοῦ. ἡ. 71. 

820. Δαχρυῤῥοεῖ ΒΡ ΠΟΙ α ργῸ δακρυῤῥόεε. (οά. 
ΕἸοῖ. δύστηνον. . 

327. ΒοοΙ Δ5.65: δεήνεμον. ἔρημον, ὑψηλήν, ἣν 
Ὅμηρος ἠνεμόεσσαν φησιν. Ἠΐπο Βτεαποκίῃ5 οΟΠ]Π|αᾳ]1, 
σάυσπι μβοαΐ 6 παδαᾳθδηι δρυ  Ηοπηογιμπ γθηίοϑᾶ ἀϊοδίῃ 
Οδο Δ] 8, 0 Π 0] 8δίθη πιο]ΐογοαι ᾿δοἰἰΟὨ 6 πὶ 86 ὉΠ} 
6580 ΠΠ|24. 11, 730. υϑὶ Ποάϊε ε5ῖ, οὗ τ᾽ ἔχον Οἰχαλίην, 
στόλεν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος. ἘΔ) αν. ΒίΔ40116 Ευνγι 
ορίμοίοη δῦ δηϊ, φαϊοτί 5 ροοίΐβ δοσορίαμῃ βογυδυῖΐ 
Ἠομιθγιβ οἱ 110 ἰῃ 1060 οἱ γογβὰ 90. Οἰἐχαλέηϑεν 
ἐόντα παρ᾽ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, οἰ ΟαἨ ΥΠ|, 224. 568ο- 
᾿Ιδδίθϑ 1} }} δ᾽ τυ νοϊαΐί, αφαδιι ΓΒ 65 ἰη δα 15 Ἰοοἷ5 
δἰίδ5 δ ΠΌΠΊΘΓΟ ἠνεμοέσσας αἀἰοὶ. ϑορβοοῖθβ 5ἰ δεή- 
φειον ἰδ ἱπι0}Πἰιὶ νοϊαΐϊ!, αἱ ν. 384. τὴν ὑψίπυργον 
Οἰχαλίαν οἷ ν. 888. ἀπ᾽ αἰπεινᾶς Οἰχαλίας ἀἰχ![, ὨΟῊὴ 
ἙοΟ]!οοδΥνΐ Πυἃ ΠΟΠΊ6Π θᾶ ἰῃ ρᾶγΘ γ6γ808, πρὶ οἱϊο588 
νοσᾶθι}}ἃ ΟΟ]]οοδεῖ πιΐηἰπηῈ ροβϑαηί. ΜΪο [δΔο 15 
[εττί ροδβοῖ, 8 658θηΐ ἰἢ πη γὙδγβϑα8 ροϑβί(ἃ νδῦθᾶ πά- 
τραν διήνεμον. 1,6  Ορσταρἱ ργδοίογ πη Ἰοσαπὶ δί- 
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κακὴ μὲν αὕτη γ᾽, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει. 

48 1 ΑἸ ΝΕΙΡΑ͂. 
ἥδ. οὖν ἐάσϑω, καὶ πορϑυέσϑω στέγας 
οὕτως ὅπως ἥδιστα, μηδὲ πρὸς κακοῖς 
τοῖς οὖσι λύπην ἀλλὰ πρός γ᾽ ἐμοῦ λάβοι" 

τυἱογαπὶ ῬΕΠ]ΠΟΠἷ8 ΒΥΖΑΠΑΪΐ υογρθᾶ, ἰππϊαϊ ἰπορί {86 
ΒΟ ρίου 5, αυΐ ἴῃ 1106110 46 ϑθρίθῃι οὐ 8 πα ῖγδ6 0} }8 
(Δ. 1. ὉΔῚ ἀθ Βουιΐβ Ῥθη51Π10 8. Γοίοτί, [8 80.811: 
καὶ τὰ πέταλα τῶν δένδρων ἁπαλοῖς τοῖς ἀκρεμόσιεν 
ἐπιπεφυκότα, δροσοπαγῆ καὶ διήνεμον ἔχει τὴν φύσιν. 
Διανεμοῦσϑαι ο5δ1 γοηΐο ἃφί(διΐ, υἱ ἰᾳ θη) δααϊὶ 

. αἰχῖ! ῬΕΝΠ ρρα5 ἴῃ Βτιαποιιὶ Απδ οι 5 Τ. ΠΠ. ρ. 22ὅ. 
ορίζε. ὅ0. οἱ νβϑίθμι 1,ποίδηυ8 [πιᾶρ. 7. Τ. 11. Ρ. 465, 
06. ϑ6ἀ ἢδθο Δ] ἰο5ϑἰ πη δι ῃϊ ἃ 50} {0} 15 δἰκηίῆς 
οδιίίοθθ. Τδπιθη δαϊΐ Βδηο, δαϊ 84}18π| ϑἰπιΐ] πὶ ἢἰς 
Ιοευϑ γεαυϊγίί. [Πδαὰς 810 ἀθπηαπι δεήνεμος θγῸ ἔρη- 
μος αἰεὶ Ροίαϊϊ, δὶ ἔοσγο ἰρηίαθ ναϑίδί! [ΓΓΪῈ ἢ) δία 
δοάϊΐαπι πηυγὶ, ρᾶία!υπὶ Ὑ6 118 16 Γ ργδο δ Θηΐ68, σορὶ- 
ἰδηϊυγ. 

328. γυϊρο: ἢ δὲέ τοι τύχη καχῆ μὲν αὐτῇ γ. 
Β΄. 01185165: αὐτὴ (βοτῖθδ αὕτη) δὲ ἡ τύχη, καϑ' ἦν 
σιωπᾷ, ἐπιβλαβὴς μὲν αὐτῇ ἐστὶ, καϑ' ὃ οὐ τυγχάνεε 
τῆς παρὰ σοῦ δεξιότητος" ὅμως. συγγνώμην ἔχεν. Ουοὰ 
ΘΟ δοίογα 8 αἱΐ, »»αὐτῇῦ[ γε ΟῚ πιᾶϑῖ5 ΘΠΙρ δι σα πὶ 
40λπ| ἔμοιγε, σοίγε (Οεἀΐρ. (0]. ν. 1118.) φαίΐδυϑ δὰ 
δη11551π| ΓΟΒροπασί,“ἤ ὨΘΏ Ρογβαδάοί. ἴῃ θεά. 00]. 
ϑογρϑιϊ ϑΟΡΒΟΟ]65, καὶ σοΐ τε τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοὶ τ᾽ 
ἔσταε βραχύ. ἈΘεῖο 6οἀ. Υεη. αὕτη γ᾽. 

421. γα ρο λύπην πρό γ᾽ ἐμοῦ λύπης. [,. λύπην 
σρός γ ̓ἐμσῦ λύπην. Β. λοίπην πρὸς γ᾽ ἐμοῦ λύπην. γυ!}- 
βδῖδ εἰ5] ἀεἴθπα! ροίεβῖ, αἱ δὰ Οτεϑβί. 490. ἀἰχὶ, 581 λύπης 
ΡΓῸ ἀντὲ λύπης ἀϊοίαπι ραϊδίαγ, ἰδίῃ Βοσαΐ ἃγο ββί πὶ 
ΓΕΡΌΑΪΟ. Υ͂. οἱ ὕβῃ. μηδὲ πρὸς κακοῖς τοῖς οὖσιν ἄλ.- 
λην πρὸς γ᾽ ἐμοῦ λύπην λάβοι, 4υδε 4αϑιην[5 ΘΟΥΓΕΟΙΙΟ 
6586 ὀπηεῃἀδίοτί5 σα αϑρίδηι νἱἀοδίατ, ἰδπιθΏ, 5] 4.15 
1811 δὰ γοχαϊγί!, πιθοῦ θδὲ χυᾶδπὶ λύπην ἐξ ἐμοῦ 
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ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα. πρὸς δὲ δώματα 
χωρῶμεν ἤδη πάντες, ὡς σύ ϑ᾽ οἱ ϑέλεις 
σπεύδῃς, ἐγὼ δὲ τἄνδον ἐξαρκῇ τιϑῶ. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνασ᾽, ὅπως 
μάϑῃς, ἄνευ τῶνδ᾽, οὕςτινάς τ ἄγεις ἔσω, 

ψέαν. Αἱ νἱ ἀοίαγν 1ΠΠ6., αυππὶ βεγί δε Πος ἢ οη118 ρ6γ- 
Ῥογᾶπ βοσίρίαπι λύπην ἄλλην ἰηνοο 586ῖ, πηοἰγὶ οδυ 558 
γΟΓΌΔ ἰγδηβροϑι ΐδθθ. ΝΠ) Γ65 ἱρ8ᾶἃ ϑυδάοί υἱ ρο6- 
ἰδίῃ βογ ρβ588 σγθάδῃγ)ιϑ φυοα γοροϑαΐ, μηδὲ πρὸς κα- 
κοῖς τοῖς οὖσι λύπην ἀλλὰ πρὸς γ᾽ ἐμοῦ λάβοι. πη δὰ 
θᾶ αυδὲ βᾶδοί πηδἰᾶἃ δί ἃ πιὸ ἀοἴογοπι, δ6οὶ- 
Ρΐδι: ἢ. 6. υἱ 58]16π| 630 6'5 ἀΟ]οΟΓδ ἤθη δυζθδη. 
ΒΒ 5.68 νἱἀ τὶ ροΐοϑι [65 1858 μηδὲ πρὸς κακοῖς τοῖς 
οὖσι δόξαν πρὸς γ᾽ ἐμοῦ λύπης λάβοι, αυὶ βοτίθαϊῖ: μὴ 
ἀναγκαζέσϑω λέγειν, ἀλλὰ πραττέτω ὥςπερ αὐτῇ φέλον, 
ἕνα μὴ δόξωμεν αὐτὴν λυπεῖν. 

333. Βταποκίαβ, ΟῚ ΠΙΘΠΊΟΓ τὲ οἱ δὲ 50] τοβροῦ-- 
ἄοτα ρΡο8886, πη86 ἀοαὶἱὶ σύ γ, ἈοΕία οἱ Βοος οἱ βοίιδ6-- 
[οτὶ ἐγώ τε ἱρτοῦδὶ Μδιμΐδα δὰ Ἐπεγὶρ. Οτοϑί. 192. 
Ρτο οὗ οοἀ. Ηατ]. ἥ. 

394, ΤΕΙΟΙἷἱ τοοθηβίο ἐγώ τε. 
390. Μοιθγδηδο ΒεαποΟΚΙΪ οἱ οαἀα, γοίί. ἐμμεένασ᾽. 

1,8. 1.ἢ. 1.ς. Ιὰηἰ. 2. ΤἘΡΙΟΙηἶ το 510 ἀμμεένασ᾽. 
490. Ετίαγαϊ α5. ἰοΓ ροϑίϊο γε οἴρηβϑυβ, οἵ ροϑί 

οὕςτεινας δία ἐχμάϑῃς οὐϊοδᾶπι 6586 Δία ἱπερίδηι 
γαίῃ 5 ἤδης Ῥδυ ο}8Ππ|, οὕςτεινας τ᾽ οἀΐα!, οἱ ἐκμάϑῃς 
ἃ δεῖ. Νοῦ ἀϊχουῦίπι ἐρὸ φυΐάδημ πο τοοίο ἢἷς αἰοὶ 
οὕςτινας γε. 864 πο]ΐπι ἰδίηθη δὰ ἀοίεπἀοπάδιῃ ρᾶτγί!-- 
οαϊαπὶ οαπὶ βοἢδοίογο 1Π|8 Δί θογα, απ86 Ῥοϊβοηιδ 
ἴῃ Ῥυιδοί. δὰ Ηρο. ρῥ. 47 864. δί(α] 1, 486 ἀχθηλρ]8 
ομηηΐδ αἰ νογβϑϑἰἱ! σοηοτὶβ βαηΐ, αἱ ἢ φαΐδυϑ ὅςτες 
Γδιίοηἱ τἀ ἀθηάδο ἰηδογυϊδί. Ηδηο ροίΐ 5 οὗ οδυϑ58: 
τοοορὶ τε, αυοά ἢΐο δρογῖα δ60 ἀπο πα 88 υἱ πηᾶχί πι6 
οοηϊαηοίδ ἀοσογο νὰΐ, οἱ 4086 511 ἰδῖδ, οἱ ΄αιθπ δα 
ἤηθπη δἀἀυείδΔ. Ρ]δηδ οἴη 5588 65 ραγί οιὰ ροϑὶ οὔς- 
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ὧν τ᾽ οὐδὸν εἰρήκουσας, ἐκμάϑης γ ἃ δεῖ. 
τούτων ἔχω γὰρ παντ' ἐπιστήμην ἐγώ. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
τί δ᾽ ἐστί, τοῦ μὲ τήνδ᾽ ἐφίστασαι βάσιν; 

Α͂ΓΓΕΖΟΣ. 
σταϑεῖσ᾽ ἄκουσον" καὶ γὰρ οὐδὲ τὸν πάρος 
μῦϑον μάτην ἤκουσας, οὐδὲ νῦν δοκῶ. 

ΔΗΙΖΝΕΙΡΑ͂. 
πότερον ἐκείνους δῆτα δεῦρ᾽ αὖϑις πάλιν 
καλῶώμεν, ἢ ̓μοὶ ταῖςδέ τ᾽ ἐξειπεῖν θέλεις; 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
σοὶ ταῖςδέ τ᾽ οὐδὲν εἴργεται" τούτους δ᾽ ἔα. 

τινας ἴῃ 1,ἃ.ὄ Ὁ. 1,6. Β. γοη. οἱ 56}0}}}158. Οὐυοά ἀἱεϊί 
Θ0 ΠΟ! 148165 ἦσαν δὲ καὶ ἄρσενες μετὰ τῶν αἰχμαλώτων, 
[αϊδα 6ϑι, π6488 (4}} σοπηπηθηΐο Ορυ.5 δα οχρ]ϊεδη- 
ἀπ ΠΟΙΊΘἢ 8561} ΠῈ1Π|. 

237. 1.8. 10. 1,6. Β. Υοη. ἐκχμάϑης ϑ᾽. ἨδΔΙ]. 
ΕἸον. ΑἸὰ. δ᾽ήΐψας υεῖὶ, ᾿δτὶ ἐκμάϑης γ᾽. 86 ο(ἴδη} 
Τυπίΐϊηδ ρείοτ, ἰὼ 48 Ετίαγα 8 δ᾽ 6586 5ογρδ5ἰῖ, φυοα 
ἴῃ 80}18 Βγυ "δ ἢ δη 5 οἱ ΥἹ τ οηϑί ἃ. 18ὅ. ἰηνοηΐ. 
ῬΊαηθ ομἰτὰπί ρατιἰουΐδη Τυγηο δὶ οἀϊἴ0, οἱ 486 
δης βοαυπηίατ. Ἀδοῖα γθγὸ γ᾽, ἴ ΘοΟβηοδοδϑ 
ὁογῖθ, 486 ἴ6 δ6ῖΓ6 οροτῖεοῖ., 

398. Ἐτνγίυταϊ5 οαπὶ Δ ΙΚοΠ 6] ἀἴο κάρτ᾽ ἐπιστή- 
μην ἀ6ἀϊ. ϑ86ἀ τοοῖο Βομδοίογαβ πποηεῖ, αυοα 11 τὶ 
Βδθοηΐ, ἰ46π| 6886, δὺ τούτων γάρ εἰμε πάντ᾽ ἐπιστή- 
μων ἐγώ. 

8339. ΠΟ] 85.685: τίνος ἕνεκεν τὴν πορείαν καὶ 
τὴν εἴςοδον ἱστὰς καὶ κωλύεις : οη. ἐπίστασαι. ῬτῸ 
ἐπέστησας τηράϊο γογθοὸ υϑὰ8 651 ΒΟρ[06165 οἱ Δ1}}], 
ἀδ φυο πιοηαΐὶ Επϑρίδι 5 Ρ. 800. (727.) 

440. (οἀά. ὕεη. τῶν πάρος μύϑων. 
᾿ 3438. Ατοαάδοκίαϑ οἱ βεμδοίογαβ ἤ ̓μοέ. Ὕα Ϊ.ο 
ή μοι. 

344, [Ιιόγαπι β0Βο] 85165 ΓΔ Γ6 85 ΟΔρ ΪΥ 5 π10]161]-- 
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θ4 ΤΡΑΧΙΝΙΑ͂Ι. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
καὶ δὴ βεβᾶσι, χὠ λόγος σημαινέτω. 

4 ΓΓΕΖ ΟΣ. 
᾿ἀνὴρ ὅδ᾽ οὐδὲν ὧν ἔλεξεν ἀρτίως, 
ὠγεῖ δίκης ἐς ὀρϑόν, ἀλλ᾽ ἢ νῦν κακός, 

ἢ πρόσϑεν οὐ δίκαιος ἄγγελος παρῆν. 

ΑἩἨἩΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
τί φής; σαφῶς μοι φράζε πᾶν ὅσον νοεῖς. 
ἃ μὲν γὰρ ἐξείρηκας, ἀγνοία μ᾽ ἔχει. 

ΑΓΓΕΙ͂ΟΣ. 
τούτου λέγοντος τἀνδρὸς εἰρήκουσ᾽ ἐγὼ 
πολλῶν παρόντων μαρτύρων, ὡς τῆς κόρης 
ταύτης ὅκατι κεῖνος Εὔρυτόν θ᾽ ἔλοι, 
τήν ϑ' ὑψίπυργον Οἰχαλίαν" Ἔρως δέ νιν 
μόνος ϑεῶν ϑέλξειεν αἰχμάσαι τάδε" 
οὐ τἀπὶ “Ἱνδοῖς, οὐδ᾽ ἐπὶ Ὀμφάλῃ πόνων 
λατρεύμαέ, οὐδ᾽ ὁ ῥιπτὸς ᾿Ιφίτου μόρος" 
ὃν νῦν παρώσας οὗτος, ἔμπαλιν λέγει. 

Βὺ5 τπηϊχίο8 ἱπρβεγί( : 5864 Γοβίρίβοθῃβ δάάϊί, ἢ τοὺς 
περὶ τὸν Αἰχαν. Νερο [0885 ὁὰπὶ ὀδρίϊν᾽ 5 ἰη16}}}-- 
βοηάυ8. 

940. βοτίρϑι ἀνὴρ ὅδ᾽ Ῥγὸ ἀνὴρ ὅδ᾽. 
341. Ὑετῖϑαβ 341---460. ἀδϑααὶ ἰη οσά. Υβῃ. 
800. ϑίορῃ. Οδηϊ. εχ Τ οι ηἱ! σοτΓ ΟΙ006 ἀγνοίᾳ. 

ζειετῖ, οἰἶδηι γοσοη ἰδϑὶ πιὶ, Ῥγᾶνο δοοοηίῃ ἀγνοιά μ᾽ 
χει 

352. ϑοαιθηίθπι), γογϑπ) Θ0π| ρᾶΓία Βαϊ δῇογί 
8680}. Ευτίρ. δὰ Ηίρρο!. ὅ51. ε4. ΜΔί(Β. 

88, ΟἸοδ888 οἱ 5080) }88168: ὅν, τὸν ἔρωτα. 
Ἐτν[υεάτ8 ἀραϊ! ὅ. ϑ8.6ἃ τοοία πηοπαὶ βομδοίογβ, ὃς 
οἰἴδη) δα γοιοίίογοηι γοΐογγὶ. Νριηρθ γοίογιαν δὰ Γθπ 
Ρυϊπηδτίδη). 15 ᾿ἷο 8ΠΊΟΓ 68. Οὔδθίθγα δηΐπὶ ΟδἱοΥ 
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ἀλλ᾽ ἡνίνλ οὐκ ἔπειϑε τὸν φυτοσπόρον 
τὴν παῖδα δοῦναι, κρύφιον ὡς ἔχοι λέχος, 
ἔγκλημα μικρὸν αἰτίαν ϑ' δὅτοιμάσας, 
ἐπιστρατεύει πατρίδα τὴν ταύτης, ἐν ἧ 
κτείνει τ ἄνακτα πατέρα τῆςδε, καὶ πόλιν 
ἔπερσε. καὶ νῦν, ὡς ὁρᾷς, ἥκει δόμους 
ὡς τούςδε πέμπων οὐκ ἀφροντίστως, γύναι, 

οομπθογᾶηίατ. Παρώσας ἩΔΒΥΟΝ 5. οχρ! οδί ἐά- 
σας, τεοῖθ. Βεἰγαδίί θηΐπὶ εἱ ἀἰδβϑί πη] ανὶ {, 16} 88 
Δι οτοη [οἷΔ6. Ουοὰ ἰη Ρἢγγηϊοιὶ Αρρᾶγαὶ. (ἀρυά 
Βοκκογαπι Απδαά. [. Ρ. 4, 10.} Ιεφί(αγ, αὐτὸ τοὔμπα- 
λεν λέγεις, ΑΙΟΚοηδτίυ5 δὰ Ηἰρροϊ. 388. δα Θορῃος 5 
γα] ροταϊΐαπι 8Δ||416Π| γ ΓΒΘΌΠΙ, γ6] ἢὰης βροοίδγα 58- 
Ββρίσδθαίαγ. 

902. Ουἱ ροϑβί Βαῃο ἰῃ Πγὶ5 ᾿οσί τ γ6Γθα8, τὸν. 
Εὔρυτον τῶνδ᾽ εἶπε δεσπόξειν ϑρόνων, Θαηὶ ἢἰς 5ίδγ 
ὨΟΏ ΡΟΒ889 τροίε ἰπάϊοανίὶ Ὠἰ Πἀογῆμι8. 8564 υἱ δ ῥτο, 
ἱπορίο δα ἀϊ ἀδιηθηίο φγδηηπλδίἰ οἱ μά 68), ἤθη δάαὰ- 
(ΟΓ. ΝΟ ογᾶΐ θηΐπὶ 0}}8 ὁ 588 σαν αι5 δαάογοῖ, 
ᾳυοὰ ποη πιοᾶο ἰπυῖ}6 6556ῖ, 56ἀ οἰΐδη) ΔυΞΌΓαἀΌΠ.. 
ὙοΓΒαϑ νἱαοίαν ἰῃ δι 4υ 551 πλ0 ἢ γῸ, αυθη ΟΠλ 8588 
ἃ 50 δὰ ἴῃ πηδγρίηδ δα ϊθοίαϑ 65561, ΠΟῺ 500 [060 6586 
Τοροβϑίϊα8, ααὶΐ ἐγδί ροβί νυ. 808. 

ϑύά. Ἐγίαγατ[5 οὑπὰ Βευποκίο καέ νὲν θα αἰ. 
1ἰρτί καὶ νῦν. Ῥτιοῃποῆδη, απ) ΟΠΙηἾδ ΟΓδίΐο δὰ 
Ι016η ϑρθοίεϊ, [4616 ἰη16}}}] ροίοϑί. 

30ῦ. Βτυποίιῖο ἀπσ6 81 δόμους ἐς τούςδε ἀ646-- 
τυηΐ, Πἰδτὶ ὡς, ὙΔ]οΚοπδγία5 δὰ Ρῆοοη. 1409. 5616] 
ὡς ῬΓῸ πρὸς ΔῸ ϑόρΠοοῖε ἀϊοίαπι αἰΐ, ν. ὅ33. Εἰακο- 
Γαὶ οαπὶ Πΐος ἰοου8. Νοιίϑϑίπιαι {ΠΠαα ῬΓγδοοορίαιμ 
Αἰ οἰδίδτυμη, ὡς ἰδία 5ἰρηἰΠοδίϊοη δ Ποὴ ἰαᾳηρὶ τοθὰ5 
᾿πδη πη8 115, (αοίαγ ἰάθη δά Ηεοτγοὐοίαμ 11, 13. ρῥ. 
109, οἱ ἴῃ δαποίδί οηδυ5 δα ΤΒοΠ. Μ΄. 4085 ΘΠ) 
ΘρἾ510}15 ΥΥ͂. 00. δὰ Ετγηρϑίϊαμι οἀϊαἰ: ΤΙ 85 
Ῥ. 18ῦὅ584ᾳ. Ἐδίφυο δες ἰδπὶ ρογυυ χδί8 ποπιίηαθπι ἀθοἴο-- 
ταπι ορίηἷο, ἰῃ ᾳυὰ 690 ρεΐαμα {ΠΠπὰ μηΐτογ,.- φαοά 

ϑορῆ. Ῥοῖ. Ῥ. ὅ 

ἊΝ 
ἰεὰὶ, 

τῴ 
ν΄ δε ἐκ 

. [1 
. Ἂς Ν 

᾿ 
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οὐδ᾽ ὥςτε δούλην᾽ μηδὲ προςδόκα τόδε" 
οὐδ᾽ εἰκὸς, εἴπερ ἐντεϑέρμανται πόϑῳ" 

ρΡἰογίψαο Αἰἰσογαπι ρτοργίυπ 6586 ἀϊοαηί, ΄αοα 6ο0η1- 
Ιὰη6 651 οπηηΐαπη ἀγδοοογαπηι; ἀοἰπα δ οἰΓου 5 ρ60.10-- 
θη αυδιηάδηι ἰῃ ἃ τα ἀδδίάοτο, οἰϑὶ γογ ἰδίθη 0Ὁ- 
βοῦυδί:οηἱβ Π0ὴ ΡῬᾳϊο σοηίτονογϑδη) 658586δ. Μα]ἰὰ 5αηΐ 
δυϊαδιηοα! 1 οἰἶδπὶ 4}}15 ἰη ᾿ἰησαΐθ, δίαᾳαο πἱ 1,ἰΐη6 
ἀΐο65, τἶ{{1 φαδιηηρίδπι γ6] ἰγο Δα ΒοΙηδηο08, Ποη οἰἰδΠὶ 
δὰ Ἀοπηδηλ, ᾿(ἃ 05, αυσῃ) 4]8 ἰη Γαρίοηοπι Δα δη] 
Ὀγθονα αἰ ἀἰοἰ αΓ ,.΄ ἢ ἃ 6 ἢ, αυὰπὶ δὰ Ποιιΐη6Π), 
ζ:ὰ., ΄αυυπὶ δἀτηοηίοῃ, Πανίαπι, οπγηΐο486 Δα] σα η,, 
4αθπλ Π0η ἰρϑαπι ἰηφσγοαϊδιαγ, δη ϑατρᾶπιυ8ϑ. 6ὁχ- 
οθρίο ἰδηηθη πο ἴρ580 ἰοοἱ νοροάθ }0. ἴῃ 4 ἴδ66 ρδᾶῦ- 
ιἰοα!α οἰἴδιη ἰρϑῖ5 ᾿ἰοοΐ ἰησγοϑϑίοηθπ ποδί. 5664 ἴῃ 
ρᾶγίίοα!α ὡς νἱἀοπάππι ογᾶῖ, η6 6, δ] Ιοου5 Ὁτο ἰΪ5, 
4αἱ 58πϊ 60 ἴῃ ΄Ιοθο, ποιηϊηδία!, γοοῖο ροποτοίαγ. 1ᾳ 
αοά να]ά6 68] νεγίβϑ 1] 6. Εοάοιῃ αἰϑογί εἷμα οἱ πὺ5 
οἱ Βοιηδηΐ πὶ αἰοἰ πη5 ἱπ ἀομηυ, ἰη. ἀ4ἃ58 ἢ 81.1.8. 
4ᾳ6π ἰηίτοίΓο ἰῃ 86 465 ᾿ρ585 5 ψη  ΠοδηλῈ5 ; 86 ἀπ 1 
δαΐοπ!, Ζὰ 46) 8.56. 4υἱ 84 605, ΄Ζυοταπι 6581 ἃ 

᾿ ἀοπιβ, τἡἰ({ἰπτ. [104486 χυασπὶ ΗΪο δόμους ὡς τούςδε 
ροδβϑὶϊ οἰΐδπ) ργὸ ὡς ὑμᾶς τοὺς ἐν, τοῖςδὲ τοῖς δόμοις 
ἀἰϊοία) δοοὶρὶ, βογνᾶγα πηδὶ αὶ ΠΙ γογαπι 5οΓ ρίΓδΠ), 
40δπηι οογγίαογα δά γορυΐϊδη) νᾶ]46 βυβροοίδηη. Βά. 
Τύτη. ὧν ταςδε. 

306. Ουοά ΕΡ[υτά(᾿ 8 ὁχ πηθᾶἃ αυδάδη δοηϊ οἰ Γᾶ 
ρΡοϑβϑαυϊῖ, μήτε ὑτὸ μηδέ, νἱἀοἴαν ροϑίθδ γεϊγδοίδϑϑθ, αἱ 
δ6 δΔάϑβογίρϑογι : .. ΑΘΒΟΒΥ]. Αβδηι. 888. μηδὲ ϑαυ- 
μάσῃς τόδε. 8. Τι. 1042. μηδέτῳ δόξῃ πάλιν. 1,ποΐδη. 
αποπιοῦο ὁοη80Γ. δῖ. ὑ. 8 Ἀπ άο]ρἢ.“ς (δρ. ά. 864 
βία ἀχθαρ]ᾶ οπληΐᾶ ἃ θη βΒαηΐ, αἱ 4ι86 σορυΐδηι Δά-- 
πιἰιἰδηΐ, αυΐᾶ αἰυὰ δαϊαηρίίαγ; ααοα εἷς Βοο8 658, 
αδὶ οοηβτημδηίυν ἰδηίαπι ργδοοοάθηϊἃΔ. ϑ:1᾽΄5 πο ρο- 
8 μηδὲ ΑΘΒΘΟΒΥ]}ὰ5 ἰῃ ἢἷ5 86ρι. 8α ΤΙ. 1048. τούτου 
δὲ σάρκας οὐδὲ κοιλογάστορες λύκοε σπάσονταε' μὴ 
δοκησάτω τινί. Ἀθοῖθ ἰδηχοη ἢΪὸ Βορἢοοῖ68 μηδέ: πο 
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τῶν δ᾽ Εὐρύτου τήνδ᾽ εἶπε δεσπόσειν ϑρόνων᾽ 
ἔδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν, 
δέσποιν, ὃ τοῦδε τυγχάνω μαϑὼν πάρα. 
καὶ ταῦτα πολλοὶ πρὸς μέσῃ Τραχινίων 
ἀγορᾷ συνεξήκουον ὡςαύτως ἐμοί, 
ὥρτ᾽ ἐξελέγχειν" εἰ δὲ μὴ λέγω φίλα, 
οὐχ ἥδομαι, τὸ δ᾽ ὀρϑὸν ἐξείρηχ ὅμως. 

ὀχϑροοίαγο ααίάεο 06 460 65. Ηοο ρηΐπι ἀϊΐ- 
οἰϊ: 05 Π1|8π ἰθ6 ΓΘ Π6406 αἴ σδρίΐν δ) 
δας πἰιἰ{: αὐΐη οἰΐᾶπιὶ οἱ ἰά ἴδοογ ΘῈ) 
Ρυΐϊᾶτο8, [Δ|16πὈγοτθ, βίᾳυ δ ΠῚ 651] γνϑγί- 
δίπν]θ, ἱπ 60, 4υἱ ΔΙΏΟΓΘ  Π66Π8118 681. Υἱὰθ 
δὰ ν. 1206. Τόδε οι οοα. ΕἾοτγ. ΑἸά. οἱ γοῖί. 1 γῖ8 
ἀεαΐ. Βευποκίαβ οαπὶ Τιο ἰδ η}5 ταδε. 

308. Ηἰἷἱο ροδυὶ νογϑαπὶ φαΐ ροϑῖν. 302. ἴῃ 11 Γῖ5 
Ἰερίταγ, Ὁ] ν46 4086 αἰχΙ. 1,8. ΑἸά. οἱ οἀά. γείϊ, 
τῶν Εὔρυτον τῶνδ᾽ εἶπε δεσπόζειν θρόνων. Α. ΤΟΥ͂. 
ΕἸοτ. τὸν Εὔρυτον τῶνδ᾽. Β. τὸν Εὔρυτον τόνδ᾽. Υἱ- 
δον πὐἰὶ ἐπιδίδ πη) βου ρίατδπι γοϑιϊ 586, γα δίδη) ἃ 
50 γ1}0}18, ροβίᾳφιδηι ὙΘΓΘῸΒ Δ[ΐδπὸ ἰ060 ροϑίΐι8 ογδί. 
ΝΟΩ υἱ ϑοῖνδηὶ δ6 πιϊδὶϊ, ἰπαυϊξ: πιΐηΐπγ6, 
ϑδἰᾳυΐά θὰ οἷ 8 ἃπιοῦο ἱποδίαἰϊΐ: βεὰ ἀϊχὶί 
Βδηὸ Επιγ[, 580110 γορίπδπι [ΟΓ6. 

371. Πρὸς μέση ἀγορᾷ, ἱ. 6. ἐν μέσῃ ἀγορᾷ. αἱ 
νυ. 423, 86 ν. 517. τηλαυγεῖ παρ᾽ ὄχϑῳ. 1εὲἰν. ΧΕΙ, 9. 
ῬΓΔΟΙΟΡ -- αὐὺὶ 685861 δρυά [Ογυπὶ, ρτο, ἴῃ 
ἴοτο. Οοπῖί. ΒυΠηϊ. δὰ Τοῦ. Ἀμάν. 1, ὅ, 190. ΕΒ- 
ΕΥΆΡΤΙΙ δάηοί. ΜΒ. Νβὸ πρός, πες παρά, πραᾷ6 
δρυὰ οεϑὲ ἰη. 

371). Βειυποκίῃϑ ξυνεξήκουον. ΕΠ 5ἷο οοὰ. ΕἸον. 
864 ϑιρτᾶ βογὶρίο σ. Οεοίογὶ ῥοῦ σ. 

378. ΝΟοη δοουγδία ἰηἰογργοίδηΐ νογθᾶ οἷςτ᾽ ἐξε.. 
λέγχειν , 486 8 46 θεἰδηΐγὰ ἰη16}} [56 ηἀδ 6586, ἔστε 
γο}] πάρα δἀἀδηάμῃι [υ85ε{. Βοίοταηίον δα Τγδοὶ-- 
ὨΪ05: (111 Βδθοὺ δυάαίΐγνοῦο, 4υἱ οὑπὶ ἃἢΓ- 
δαυδηί. 

ἢ ἃ 
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ΔΗΙΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 
οἴ μοι τάλαινα, ποῦ πότ᾽ εἰμὶ πράγματος; 
τίν εἰςδέδεγμαι πημονὴν ὑπόστεγον, 
λαϑραῖον; ὦ δύστηνος, ἄρ᾽ ἀνώνυμος 
πέφυκεν, ὥςπερ ὀὐπάγων διώμνυτο; 

Α͂ΓΓΕΖΟΣ. 
ἦ κάρτα λαμπρὰ καὶ κατ ὄμμα καὶ φύσιν, 

3710. “Ππημοϑὴν λαϑραῖον πιριηοτδὶ ΕΔ} 15 ΡὈ. 
193, 8. (708, 10.) 

3717. ὙγΔΙ ΟΠ ἀΐα5 ὦ δύστηνος δὰ ρταροεάοηιία 
ἰγδῃθ δῖ, σαἱ γοοῖδ γοϑροηαοὶ Ετγίυτγα 5, πιδίογο ουπΣ 
νἱ ἰψηρὶ Βοαθο πηι 5. Εἰ [4 ἰδτὶ. Αἀάδτγα ρρίογϑί, 
πη ἰδ Οομμηο6π| ἱποΙ ρ᾽ ΘηἀΔ0 οΓαΙΪΟμΐἑ ἤθη νο ΓΘ 
Ἰοοῦπι 6858, 408π| ΠΠ]Πὰπὶ, ἴῃ 400 681 ἄρα. Ῥοββαηί 
δυΐθηι νογθδ ἰϑίὰ [ἃ ἰδηίαπι ἰᾳ πρὶ Β6αθθπίίθυ8, 5ἱ 
γοοίο ἰ16}Π σ᾽ τὰν Ἰηἰοτγοσαίίο Ὠοἰδηΐγδθ., οαΐὰ5 560- 
801) 4υΐάδπη) ἱπίεγργείθ5 ποθὴ ρογϑροχογαηϊ. ΝΟΠ ΘηΪΠΙ 
ΠΟΠΊΘη Ὀ06}186 ὁοβηοδβοθγο νὰ} Βοἰδηΐγᾶ : φυϊα οηΐπιὶ 
ποιηθη δάϊϊ αγΓ ροίυ 5861 8 68, 4086 ἰᾶπὶ δι ἀΐνογ41} 
566 ἰηἀϊκηδίαν, 4αοα 1,16 Π.88, 486 1118 6856ῖ, ηρ5οΐΓθ 
86 5] πη] ἀνογί. [ΤΠἰδαὰ6 ΠΟΟ ἀΐδογο ραϊδηθᾶ 651: Π16 
Ππι 56 ΓΙ, ἱβηοίδηθ ΘΓρῸ δΓδῖΐί, αἱ ἰδῖ6 ἀ616- 
Γαδδι ' 

3719. Οοά. ΕἸοτ, συμ ΑἸἀά. οἱ 488δ6 ἔδης 5οαᾳθπαη- 
αν, σπο γνογϑαπη ἡπηϊΐο {ἰτἰδασπι; Βτεαπο οοἀά. 
Β.Τ. Ιση]. 566. οἱ 486 ΤιῦῖοΙ Π1ϊ} Γοοθπϑί οη ΠΣ Πα 6ηΐ, 
Βεἰϊδηΐτδᾶθ. Εδάριῃῃ 50}01185ἰᾶγαπι ἀἰϑϑθηϑῖο. 08: 
ἢ καὶ τὰ λαμπρά. ταῦτα τὸ τοῦ ἀγγέλου πρός- 
ὠπὸν φησι. τὸ δὲ κατ᾽ ὄμμα καὶ φύσεν, ἀντὲ 
τοῦ εὐπρεπὴς τὴν ὄψεν καὶ τὸ πᾶν σῶμα. ΑἸΐα58, οὐ 
θεἰδηίτα Ιοφαΐ νἱἀεθαίαγ: ἦ, ἀντὶ τοῦ ἄρα τῇ ϑέᾳ καὶ 
τὸ γένος ἐφάμιλλον. ἘΠ4Φο588 ο0α. Τ΄ ἃἀρυὰ Βεαποκίαμ : 
λείπει, δηλοῦσι τὴν ταύτης εὐγένειαν. ὙΔΙΟ  ΘΉΔΙΪῸΒ 
ἴῃ Θχθηιρ]ο 6ἀ4. Οομηπ6]. φαοα δά πι6 ρεγνοηΐΐ, 86-- 
ϑοῦρϑῖῖ: ,, Εὐϑίδίῃ. 1]. κ' ῥ. 707... 12. νἱ ἀδίαγ 16-- 
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380 πατρὸς μὲν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ 
᾿Ιόλῃη ᾿καλεῖτο, τῆς ἐκεῖνος οὐδαμὰ 

εἶ58ε: Τὰ λαμπρὰ καὶ κατ ὄμμα καὶ κατὰ φύσιν. 
Βοοίο] “6 Ἐυδίδιμἰ! δᾶθο γογθὰ βαηί τ. 792, 20. δὰ. 

“ Ἀοπ). τὸ δὲ κήδεσε καὶ πλείοσε δύναταε καὶ ἐκ 
περισσοῦ ἔχειν τὸν καὲ σύνδεσμον. πολλαχοῦ δὲ καὶ 
τοῦτο γένεται, ὡς καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, τὰ λαμ- 
σερὰ καὶ κατ᾽ ὄμμα καὶ κατὰ φύσιν. ἐκεῖ γὰρ 
καὶ δίχα τοῦ πρώτου συνδέσμου εὐοδοῦταε ὃ λόγος, 
ψοῶν ὅτε τὰ τῇ ϑέᾳ λαμπρὰ καὶ κατὰ φύσεν λαμπρά 
εἰσι. Οδηίεγιϑ οοηΐθεὶξ ἢ κάρτα λαμπρά. Ἠδδιμί8 
ἡ κάρτα. Ἀδοδρογυηΐ ἢο0 ΒΓΌΠΟΚΙα5 Δ] 14}6. ὙΘΓΒΌΠΙ 
οαπὶ ΤΥ 111} γοεθηβίοπο Π οἰδηΐγδα σοηϊ πυδηΐίθ8. Ας 
[ἐπὶ ηἴπαμ λαμπρὰ δρηοδβοογονί ἀοίαν [16 50 Π0}}85[68, 
4] εὐπρεπὴς ἰηϊεγρτοίδίυγ. ϑ86ἃ ᾳφαδηινῖϑ εἰ 6 ρ.8η5 5ἷϊ 
δος σοηϊθοίαγδ, ἰδηῖοη απππὶ πυΐα5 ἰρϑίυ8 868ο-- 
᾿ἰδϑίδθ, γοίθγγ πηοσυαηθ ᾿ἰδγοόγαπι δαοίοτ (85. ἴππι 
τγ08,Γᾶαί σογαπι ἴῃ σοπιροϑίίο οἱ δοαυδὮ!}} οοΠ]Ποααΐο 
οἰἰδπὶ ὙΟΓΘα5 Δοαθδ οΓ αἰϑιγ δα 6 ἃ], πδχϊ 46 
ἰρϑ88 Ἰοοὶ παίαγα ἡσπίΐο παης νογϑαπὶ ἰγἰ δαὶ ροβίυ δὶ, 
Νδίὴ ΄φυῦσπι, αἱ δά ν. 377. αἰχίπηι8. ποη ἰηίογγοσοὶ 
Βοἰδηΐτα, αυϊὰ ποπηθη ἰδία ρι61}8 Πδροδί, 5864 ἴη- 
αἰφηοίυν 1 1686, 80ΐΓα 86, 4086 {118 5ϊ[, ἀϊδδί πγὰ- 
ἴδηι, ΠΟῚ ροίοϑὲ πυηίΐι5, πἰἶδὶ δρίο δ᾽ ἴχψυο ἰγδηϑίϊα 
ἰηγθηίο, γοϑροπάογο, αυοὰ θη [πθοταί ἰηἰοττοξ δία. 
Ηδ5 Οἢ᾽ ὁδ 8888 Πιη[10 ἢθη6 νόγϑαπι γΓοϑ αἱ, δε ρϑ8ὶ- 
4ι6 7 κάρτα. 1ία ἴδηι μἷς Βοἰδηΐγδα ἀϊδεηιΐ, ἢ 0 ἢ 
Γρο ΟΡ ϑουγὰ 651, υἱ 1116 ἰυταθ δῖ, τοϑροηάοῖ: 
ἰπηη10ὺ πιᾶχΐ 6 ϑΡ᾽ο πΠάθη8 οἱ [οΥγπᾶἃ οἱ ρ6- 
ὭΘ6ΓΘ, ρᾶϊΐτο ηδίᾶ ΕυΓγίο, [016 νοσδίθτ,. (6- 
ἰογαπ οἰΐδηι Ἐτίαγάκα8 δἀποίανί: ,, κάρτα Ἰεφεοη- 
ὄἄσπι. Αἱ. 1359...“ ϑ64 Βεγνυδθδί 1}16 αἰ ν᾽ ϑίοπϑηι ρ6Γ- 
ΒΟΠΔΓΙΠ,., 4086 ἱπ Βνυηοκὶϊ οαἰτίοηο 651. Εδ ν6γὸ 
γοϑρυὶί ἦ κάρτα. 

380. ϑίορῃδημ8 οἰΐδηὶ γένεσις Βογρί πὶ ἰηνρηϊτὶ 
δἰϊ. 

381. Υαἱρο οὐδαμὰ. ΥἹἱάο δὰ γ. 323. 
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βλάστας ἐφώνει, δῆϑεν οὐδὲν ἱστορῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὄλοιντο μή τι πάντες οἱ κακοί, τὰ δὲ 
λαϑραῖ᾽ ὃς ἀσκεῖ μὴ πρέποντ αὐτῷ κακά. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 

385 τί χρὴ ποιεῖν, γυναῖκες; ὡς ἐγὼ λόγοις 
τοῖς νῦν παροῦσιν ἐκπεπληγμένη κυρῶ. 

ΧΟΡΟΣ. 
πεύϑον μολοῦσα τἀνδρὸς, ὡς τάχ ἂν σαφῆ - 
λέξειεν, εἰ μὴ πρὸς βίαν κρίνειν ϑέλεις. “““Ὑ. δἕέας. 

4383. (οἀ. Ηδη]. οαπὶ ΑἸά. οἷ νοῖϊ. 1 τῖ8 μή τε. 

ΤιἰοἸἰδηΐ μήτοι. ΜΔ]. ϑε:ο ἀβί68: ὄλοεντο μήτε 
πάντες. ὄλοιντο μὴ πάντες οἱ ἄνϑρωποι, ἀλλ᾽ οἱὲ 
κακοί, καὶ ὅσοε μηχανῶνται λάϑρα καὶ κακούργους 
λόγους ἑαυτοῖς συντιϑέασιν. ϑ6ΠδοίεΓα5, αὶ [ἢπ60-- 
18πὶ Δθγαρίδο οταίίοηΐβ ἱπάΐοθπι ροϑί ὄλοιντο ροϑαΐϊ, 
δρίθ δοιῃρᾶγανῖί ῬμΙ]οοὶ, 961. ὄλοιο ---- μήπω, πρὸν 
μαϑοιμ᾽, εἰ καὶ πάλεν γνώμην μετοίσεις" εἰ δὲ μή, ϑα- 

ψοις κακῶς. ΑάἀΔ6 Ευτίρ. Με. 82. ὄλοιτο μὲν μή, 
δεσπότης γάρ ἐστ᾽ ἐμός" ἀτὰρ κακός γ᾽ ὧν εἰς φίλους 
ἁλίσκεται. Οοίογαμ) 56 Πο] 45.658 πρέπον ϑ᾽ αὑτῷ Ἰορϊ, 
αἱ δίερμδπῃβ, Οδηίογυϑ, οἱ φαΐ απο βθοαϊ, οἀΐάΕΓΕ. 

Μοίοτ68 ᾿ἰδεὶ οἱ Τύτγη. πρέποντ᾽ αὐτῷ, αυοα τεοΐθ 856Γ- 
γᾶν! Βγαποκία δ. ΄ 

384. Μὴ πρέποντα ὑοη δὰ κακὰ τοετοηἀπηΐ, 568 
ἀϊοίαπι ρτοὸ μὴ πρέπον. 

385. ΤΙαυηί. 866. ποεῖν ἰδ εἴ ν. 390, 
388. 1 10τὶ ὁπ 68 εἴ μὲν πρὸς βίαν κρίνειν ϑέλοις, 

πἰδϑὶ Ταπίϊηᾶ βδοῦπαα εἰμ. Α Βτιαποκῖο εἴ νεν τοροβί- 
ἴαπ ἰοπποταηί οἀϊίοτοβ. Αἱ 816 ηθ0 πρὸς βέαν 60η- 
νϑηΐϊ, η66 κρίνειεν ϑέλοις, 586 κρένοις αἰ οἴη 6586. 

Οὐδτα εἱ εἰ μὴ εἱ Ἰηἀϊοαίἑναιη ρυϑαϊ. [πη Απίϊβοηᾶ 

γ. 398. καὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ᾽ αὐτὸς ὡς ϑέλεις λαβὼν 
καὶ κρῖνε κἀξέλεγχε. 
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ΔΗΙΠΑΝΕΙΡΑ͂. 

ἀλλ εἶμι. καὶ γὰρ οὐκ ἄπο γνώμης λέγεις. 
ΑΓΓΕΖΟΣ. 

ἡμεῖς δὲ προςμένωμεν; ἢ τί χρὴ ποιεῖν; 
ΔΗ]ΙΑΝΕΙΡΑ͂. 

μίμν᾽, ὡς ὅδ᾽ ᾿ἀνὴρ οὐκ ἐμῶν ὑπὶ ἀγγέλων, 
ἀλλ᾽ αὐτόκλητος ἐκ δόμων πορεύεται. 

Ἅ1Χ 4 Σ. 
τί χρὴ, γύναι, μολόντα μ' Ἡρακλεῖ λέγειν; 
δίδαξον, ὡς ἕρποντος εἰφορῷς ἐμοῦ. 

889. Μα]ὸ ἃ Βγυμπεκίο εἰ 4αΐ θαι 8661 διηί, 
ἀπὸ γνώμης Ῥτὸ γνοίοτί βογρίυτα ἄπο γνώμης 6ἀϊίαη) 
ογδῖ. 

,390, Ηἰΐς νϑγϑὰβ ἰη οοϑά. Ε]ΟΓ. ΑἸὰ. οἱ νυϑίί, {0 τῖ9 
Ὠεἰδηΐγᾶα οοηἰἰηπδίυν, ἀὰο 5646 η.65 δαυίοε ἰτἰ δ υὰη- 
ἴὰγ ἤοτο. Α Τύγηρθο ἱπᾶδ ἱ ἄυο θεϊδηΐγᾶο ἀδίἑ, 
νυν. 389. δαίΐδιυ οοτο. Ηος αυϊάρη πη8}6. Νπι ΘΠ ογὰ8 
πιδηογο ἀοὈοθαῖ, οἰΐδη ἡοη θ6ηΐ6 θεδηΐτᾷ. ἘδΟορΓΟ 
δυίεμι δ ἰη ὁΔ 858 Π1}}} ροίογαί, αἱ ἱπερίυμα 511 α!- 
ΘΟΓΘ 65]. τί χρὴ ποιεῖν; ἴῃ 8ου ἢδ6ο παμίΐαπ 
ὁδαπηϊ, τί πμδηθ ἀπ πηη8 510] 511, δὴ Δ] χα ὰ 56 ἴδοογο 
ορογίοδί, 6. 6. (6868 δάγοσδγο, ἰμίογγοροεῖ. ΟυδτΓθ 
ἢυὶς ἤθὰηο γογϑαμι ἀεαϊ. 

991. Ἀεαποκῖας ὡς ἀνὴρ ὅδ᾽. 1θτὶ, αἱ Βο]εηΐ, 
ὡς ὅδ᾽ ἀνή 

393. Ἰξοα. ΕΠογ. ΑἸ. εἀά. νοί(. μολοῦντα. Αἱ 
[αϊαγαπι ἐ8ὲ μολοῦμα.. Ἐὸπγὺ ἰδηγθη ἷσ Ποἢ Ορ!Ββ. 81- 
ΤΑ Ἔγγογα ϑανοῦντε ἴῃ ΑΘΒΘΒΥΠ} ΟΒοΘρ.. ὅ16. 27ο- 
λόντα Ἰυπηϊ. 566. ΤΌΓΩΘΒΕΒ οἱ οεἰοτῖ. 

394, δεβμδοῖθγο ρἰδοεΐ, εἰςορᾷς, φαθπηδάπηοάμῃι) 
8110] ὁ ρᾷς, 501π| ΡῈΓ 58 ᾿πϑθυγίῃπι 6588. 6  ἀ[ογι8, 
Ὡΐ νυϑγθὰ υἱάδηαὶ ἱπίογάσπι φοηϊἶνο ἰππρὶ οϑίθη ἀδί, 
Ῥγδοίονρ Ιοοὰπ) Ρ]ἰοηΐδ 46 ΒΘΡ. ΥΠΠ|. Ρ. ὅ58. Α, φυθῃ 
Μαιμΐδο ἰη ατ, ατ, 8. 327. δϊετγί, δαϊθοὶ! ΧΟΏΟΡΉ. 
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Δ ΗΙ 4 Ν ΕΙΡΑ͂. 
ὡς ἐκ ταχείας, σὺν χρόνῳ βοαδεῖ μολών, 
ἄσσεις, πρὶν ἡμᾶς κἀννεώσασϑαι λόγους. 

ΔΙΧΑ͂Σ. 
ἀλλ εἴ τι χρήζεις ἱστορεῖν, πάρειμ᾽ ἐγώ. 

ΔΗΙ]ΙΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 
ἦ καὶ τὸ πιστὸν τῆς ἀληθείας νέμεις; 

Μεηι. 8.1, 1, 11. οὐδεὶς δὲ πώποτε “Σωκράτους οὐδὲν 
ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε πράττοντος εὐδὲν, οὔτε λέ- 
γοντος ἤκουσεν, εἰ Ατίβίοριι. Άδη. δ1ὅ. ἡνίκ ἄν ὀξύ- 
λαλόν περ ἴδῃ ϑήγοντος ὀδόντα ἀντιτέχνου. 80, Π|δοὲ 
Ιεθ ΟΓΔΙΪΟ [ογτοῖ, αἱ ορὸ αυϊάεπι (4}}8 δαρ  Πεδη 8 
φαυίο, ὡς, ἕρποντος ἐμοῦ, εἰςορᾷς τοῦτο, ἕρποντά με. 
Τοιϊρσίι Μαιδο δὰ ΕῸΓΙρΡ. Οτγοϑί. 883. Οοηΐ. Γοθθοῖκ. 
δὰ Αἰδ6. 281. 

396. ΑἸ φαοί οοἀά. ουπὶ Τυηί. βθραπάδ οἱ Οδηΐθγο 
ταχείας Ρτδοράδγαῃι. Οοίογὶ Πἰθτὶ τραχείας. 

306. 10 τὶ καὶ νεώσασϑαε, ἰπδοϊοηϊί υϑ ππαΐα5 
γογθ]. Ἐπϑιδί μία Ρ. 811, 20. (703, 19.) γ Δα Ϊ πὶ 
γειὸν ὀχρ)] !0Δη8: πρωτότυπον δὲ αὐτῆς τὸ νεᾶν, οὗ 
χρῆσις παρ' Ἡσιόδῳ ἐν τῷ, ϑέρεος δὲ νεωμένη οὔ 
σ᾽ ἀπατήσει. ἐξ οὗ καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ, ἀνανεώ- 
σασϑαι λόγους, τὸ ἀνακινῆσαε, εἰπεῖν δὲ κυριώ- 
τερον, ἀναπολῆσαι. ΗΪπὸ ἃ Βγυποκῖο εχ ὑδηίετΐ ὁοη- 
ἰεοίατὰ ἡΠδίυπι πρὲν ἡμᾶς ἀνανεώσασϑαι λόγους. Αι 
καὶ ΠΙπι18 ἢ δρίαπ), αυδηι αἱ ἀ6] τὶ ροβ51. βου ρϑβῖϊ 
ϑορθοο1ε8 κἀννεώσασϑαι. ἘὸῸὺ οἰΐδπι β6Π 0} 8886 86- 
ποίδιο ἀυεῖί, δραα 4υθπὶ 510 βογρίαπι: καὶ νεώ- 
σασϑαι. ἀνακαινίσασϑαι καὶ αὖϑες ὁμιλῆσαι ἀκρι- 
βῶς ἐκ νέου. ἢ οὕτως" πρὶν ἡμῖν καινοτέρους ἀνακοι- 
νώσασϑαε λόγους. Μυ]ίδο δυϊαυδϑιηοαὶ σοηϊγδοί 0088 
ΟΣ ἰγᾶρίοἱθ δαἀποίδίδο Βυηΐ ἃ σηδιηπη)δίϊοἷἶΒ. Ηαΐο 5]1- 
παῖ] 651 Ηομπιηοτὶ ἀννεῖται Οα, Χ, 1902. Ουϊηᾳα65}1}8-- 
θυμι κἀνανεώσασϑαι ἀρίεπάθηιί δαί πα 18 δαὶ δἰ φυϊά 
ργοθδηίΐα ἐχθρὰ βυηϊ δἤδγεηάδ. 
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Δ4ΧΑ͂Σ. 
ἴστω μέγας Ζεύς, ὧν γ ἂν ἐξειδὼς κυρῶ. 

ΖΗ1.4ΝΕ1ΡΑ. 
τίς ἡ γυνὴ δῆτ᾽ ἐστίν, ἥν ἥκεις ἄγων; 

ΑἼΧΑ͂Σ. 
Εὐβοιΐς" ὧν δ᾽ ἔβλαστεν, οὐκ ἔχω λέγειν. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
οὗτος, βλέφ᾽ ὧδε, πρὸς τίν ἐννέπειν δοκεῖς; 

, ΔΑΙΧΑ͂Σ. 
σὺ δ᾽ ἐς τί δή μὲ τοῦτ᾽ ἐρωτήσας ἔχεις; 

΄ ἩΓΓΕΟΖΟΣ. 
τόλμησον εἰπεῖν, δἰ φρονεῖς, ὅ σ᾽ ἱστορῶ. 

ΔΑΙΧΑ͂Σ. 
πρὸς τὴν κρατοῦσαν Ζῃάνειραν, Οἰνέως 
κόρην, δάμαρϑ' Ἡρακλέους, εἰ μὴ κυρῶ 
λεύσσων μάταια, δεσπότιν τὲ τὴν ἐμήν. 

402. Ηΐπο υϑήυθ δά ν. 432. ΄αυδ6 πυηῖ1} γογ θᾶ 
ϑδυηΐ, ἰη ᾿ΙΠγ]8 Βοίδηΐγαθ {θα δηΐαγ. ΕὙΓΟΓΘΙΣ 
δηϊηπμδάνογὶ ΤῊ. ΤΥ 5, 6] σδη 58 τηΐ νἱῦ ἰὰ- 
αἰοἱ , οαἱ πον ο ΒΡγαηοΚί5 ἃ᾽ ἢ 46 ΟὈ ΘΠ ρΟΓΔΙΌΗΪ. 
Ἠίης ν. 408. ἐρωτήσας εἰ ν. 412. ποικίλας 8ογὶρίιηι, 
δὲ ἰὴ Π τῖ5 ἐρωτήσασ᾽ εἴ ποικίλασ᾽ οτδῖ. 

ἀθά. Ῥτεοπαμηιίίδίΐοηε δαΐινδη δ ἢδ66 γογῇᾶ 880ηΐ, 
1 56η505 ΘοΓᾺΠ ΘΙπ 686 8ῖ. [Ιυδ 6] Θηΐη], 4αδδί ΠΟῊ 
ΔΌΒΌΓΟ ΓΟΒρΡΟηάοΓγο 1160Π8. Ηοο οηΐπὰ νὰ]: πο ἃὰ- 
ἀ6 18 ΓΟΘΡοπάοΓΟ, 4ποἀ ἴ6 ἱπίογγορανὶ, 8] 
ἰπίοσιδᾶ θηΐ6 υἱογὶ8. Ὅ σ᾽ ἱστορῶ τοεῖα ΗΔ]. 
Α]ἀ. δ! ἴχαθ νοΐογοβ Εἰ τὶ. Τυιοἰδηὶ ἁ σ᾽ ἱστορῶ. 

400. Οοἀά. ΕἸοΓ. δάμαρϑ᾽ Ἡρακλέους: αυροὰ τα- 
Ἑορὶ. (Οδίογὶ ομη685 δάμαρτά ϑ᾽. )6 πιοηδυγᾶ μαι 
ποι ηἷ8 αἰχὶὶ Ῥογβϑοῆ8 δὰ Μεά. 075. Νοααθ οϑί, 
ᾳυοὰ ὙΟΓΒ5 ἰῃ ἰΓ65 8640.868 ἀΐροαΐδ8 ἀἰνί55 4. 611-- 
40δη σοπίατθεΐ, Ὑοίδηϊ οηΐπι ἱπίογραποίίοη 68 ἀΐρο- 
ἀἷδ8 ἴῃ γϑοϊίδηο Β6γυᾶγα. 



η4 ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. 

ΑΓΓΕΖ0ΟΣ. 
τοῦτ αὔτ᾽ ἔχρῃζον, τοῦτό σου μαϑεῖν. λέγεις 
δέσποιναν εἶναι τήνδε σήν; 

ΔΑΙΧΑ͂Σ. 
δίκαια γάρ. 

ΑΓΓΕΖΟΣ. 
410. τί δῆτα; ποίαν ἀξιοῖς δοῦναι δίκην, 

ἥν εὑρεϑῇς ἐς τήνδε μὴ δίκαιος ὦν; 
ΔΙΧΑ͂Σ. 

πῶς μὴ δίκαιος; τί ποτε ποικίλας ἔχεις; 
Α͂ΓΓΕΖΟΣ. 

οὐδέν. σὺ μέντοι ἀάρτα τοῦτο δρῶν κυρεῖς. 
ΔἼΧΑ͂Σ. 

ἄπειμι. μῶρος δ᾽ ἦν πάλαι κλύων σέϑεν. 
ΑΓΓΕΟΖΟΣ. 

ἀϊό οὔ πρίν γ ἂν εἴπῃς ἱστορούμενος βραχύ. 
ΑΙΧΑ͂Σ. 

λέγ, εἴ τι χρήζεις, καὶ γὰρ δὺ σιγηλὸς εἶ. 
ΑΓΓΕΖΟΣ. 

τὴν αἰχμάλωτον, ἣν ἔπεμψας ἐς δόμους, 
κάτοισϑα δήπου; 

ΔΙΧΩ͂Σ. 
φημί: πρὸς τί δ᾽ ἱστορεῖς; 

409. εἰ] ογο ἀο] μη στ νἀ δῖ β᾽ πὶ ἰη6Γ- 
τορδπάϊ. ϑβ6ηθ5 οοάοιῃ γοαϊῖ, 56 ἰπίογγοσαῖο Ποη 
πη060 πι6} 15 Θοηνοηϊτο υἱἀοίυτ ποπιίηἱ ἐπα σηδθυπαο, 
864 οἠπηΐπο οἰἶδη) υϑ᾽ἴαῖδ 6581 ἰη (8}} σέ ποῦο ογδί 0η18. 
Ἑατίρ. Οτεϑί. 1183. Ἑλένης κάτοισϑα ϑυγατέρ᾽ ; εἰ- 
δότ᾽ ἠρόμην. 

418. Κάτοισϑα ποη 681 Ποβίϊΐη 6, 564 8686, 
ααοά 681 γοπιἰ πἰϑοὶ ἱ 615. 
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Ν ΑΓΓΕΖΙ͂ΟΣ. 
οὔκουν σὺ ταύτην, ἣν ὑπ᾽ ἀγνοίας ϑροεῖς, 
᾿Ιόλην ἔφασκες Εὐρύτου σπορὰν ἄγειν; 

ΑΙΣΧ ὟΣ. 
ποίοις ἐν ἀνθρώποισι; τίς πόϑεν μολὼν 
σοὶ μαρτυρήσει ταῦτ᾽ ἐμοῦ κλύειν παρών; 

Α ΓΓΕΑ͂ ΟΣ 
πολλοῖσιν ἀστῶν. ἐν μέσῃ Τραχινίων 
ἀγορᾷ πολύς σου ταῦτά γ᾽ εἰφήκουσ' ὄχλος. 

ΔΑΙΧΑ͂Σ. 
γαΐ. 

κλύειν γ᾽ ἔφασκον. ταὐτὸ δ᾽ οὐχὶ γίγνδται, 
δόκησιν εἰπεῖν, κἀξακριβῶσαι λόγον. 

Α ΙΓ Τ' ΕΑ ΟΣ. 
ποίαν δόκησιν; οὐκ, ἐπώμοτος λέγων, 
δάμαρτ ἔφασκες Ἡρακλεῖ ταύτην ἄγειν; 

ΑΙΧΑ͂Σ. 
ἐγὼ δάμαρτα; πρὸς ϑεῶν, φρᾶσον, φίλη 
δέσποινα, τόνδε τίς ποτ ἐστὶν ὁ ξένος. 

ἉΓΓΕΜΖΟΣ. 
σ Ἁ ς ἤ ᾽’ 

ὃς σου παρῶν ἤκουσεν, ὡς ταυτῆηῆς ποϑῳ 

419. {λθτῖ ΟΒΊΏ6Β; ἣν ὑπ᾽ ἀγνοίας ὃ δρᾷς. 500- 
Ἰἰαϑί68 : οὐ σὺ, φησὶ; ταύτην, ἣν προςποιῆῇ; ἀγνοεῖν, 
ἔλεγες εἶναι ᾿Ιόλην. Βοϊβκίαθ ἣν ὑπ ἀγνοίᾳ στέγεες 

εοηΐοοῖί. Ὁρᾶς νἱάοίυγ γνεῖα8 πιοηδ 6558, οὔΐδ οχ 
ϑροεῖς, 4υοα τοροϑυΐ. 

421. Ἑλδά. γοῖῖ. εἵ Βγαποικίαβ π|ᾶ]6 τίς ποϑεν. ᾿ 
ἴδηι (δηίο 18 τίς πόϑεν βου  ρβογδῖ. 

430. Οοἀ. δ]. οαπ| τόνδε. [ἃ 51 ἴῃ ρ] υγἱ δα 
ἐδγίϑ οπ βϑαμ οϑϑϑί, νἱἀογὶ ροββϑηΐ 1586, αἱ ]6βρ6-- 

τρηῖ τίς ποϑ᾽ οὗτός ἐστιν ὁ ξένος. 



ΠΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ. 

πόλις δαμείη πᾶσα, κοὐχ ἡ “υδία Ν 
πέρσειεν αὐτήν, ἀλλ ὁ τῆςδ᾽ ἔρως φανείς. 

ΔἼΧΑ͂Σ. 
᾿ἄνϑρωπος, ὦ δέσποιν, ἀποστήτω. τὸ γὰρ 

48 νοσοῦντι ληρεῖν, ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ. 
μῆ, πρός σε τοῦ κατ᾽ ἄκρον Οἰταῖον νάπος 
Διὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψῃς λόγον. 
οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἐρεῖς κακῇ, 
᾿οὐδ᾽ ἥτις οὗ κάτοιδε τἀνϑρώπων, ὅτι 

440 χαίρειν πέφυκεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 
ἔρῶξι μὲν νυν ὁρτις ἀντανίσταται 
πύχτης ὅπως ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ. 
οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ ϑεῶν ὅπως ϑέλει. 

. Ἕ . 

434, Τατῃ. οἱ φυδὲ Βυαῃς βευθηίον εαά. ἐπε- 
᾿ στήτω, αυορα δροτίε ροβα ! φαϊβρίδπι ργᾶνὰ ἀεσερὶι8 
ΡῬΟΓΒΟηΔ6 ποίδιίοηθ, 46 4υᾶν. δὰ ν. 402. 

436. Βιαποκίαβ γουοοανι μὴ πρὸς σὲ εχ οοαά. 
Β. Τ. εἱ εα4, Ταγη. Απΐε Βγαποκίδηδπι μὴ πρὸς σύ. 
Οονγζοηἀ 5 γ6ΓῸ οἰΐδη δοσοηΐι5 οΓδί. 

441. Οἰϊδί σης οἱ ἀπο8 βθ4ιθηῖ65 γϑγϑὺβ 510- 
Βδοὰ8 ϑεγῃι. {Χ111,24. 0.388. ατοί. 248. Α4 118, ἔρωτε 

Ϊ ἀντανίσταται πύχκτης ὅπως ἐς χεῖρας, τεβρίεϊϊ ΡΙυ- 
1 ἰδγοΒα8 ἴῃ 80|006 Οδρ. 1. εἰ περὲ τοῦ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν 
ἀνεπιφϑόνως Ῥ: ὅ41. Β. υἱ ἰδηι Οδηίοτυ5 Νον. 1661. 
ΙΥ, 7. οὔδοευδυΐϊί, ϑόρῃ00}18 ΠΠ τὶ νθίογοβ οἱ ΤΌΓΗ. 
ἔρωτι μὲν νῦν. Βίορη. δηΐ, εἴ 4ἀα80 πη ΒΟ ααθηίυῦ 
εὐά, δὸ Βγαποκίαβ μέν ψυν αἱ Ἐυδίδι 8 Ρ. 192, 19. 
Αρυά διοθδθαπι μὲν γοῦν, 584 οἷ Α. Β. μέν οὖν. 1,8. 
μὲν γ᾽ οὖν, 86ἃ οοτΓοοίαπι ἴῃ μὲν νῦν, 5ῖ6 δὲ8 ΟΠ11580 
δορρηία. Ῥ. Εδῇον ἰῃ ἀμβοηϊίϑιίοο ἴ. 6. 12. δὶ οχ δίο- 
8860 Π05 Υ6ΓΒ88 ἃεγί, ἰδεῖ μὲν γάρ. 
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κἀμοῦ .,7ε" πῶς δ᾽ οὐ χἀτέρας οἵας γ᾽ ἐμοῦ; 
Δάδ᾽ ὥςτ᾽ εἴ τι τῷ ᾿μῷ φ τ᾽ Ἰἀνδρὶ τῇδε τῇ νόσῳ ἢῆ (ἀνωκἐδοῖν 

ληφϑέντι μεμπτός εἰμι, κάρτα μαίνομαι, 
ἢ τῇδε τῇ γυναικί, τῇ μεταιτίᾳ 
τοῦ μηδὲν αἰσχροῦ, μ μηδ᾽ ἐμοὶ κακοῦ τινός. 
οὐκ ἔστι ταῦτ΄. ἀλλ εἰ μὲν ἐκ κείνου μαϑὼν 

4580 ψεύδει, μάϑησιν οὐ καλὴν ἐκμανϑάἄνεις" 

444, 86}011 8568: κἀμοῦ γε: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἄρχει. 
Αἱ γ]δῃβ δ] 6παπὶ 6ϑΐ, ἄς 500 ἀδαᾷᾳθ [0186 ἀπλογα ἢΐς 
Ιοᾳφαυὶ ὨεοϊδηΐΓγδπ), ργδοϑοῦίδπι ποϑοϊθηΐθηι 8 π|6ΐ [010 
ἩἨδτου]οπ). Ηδοο 5010 γρυαπιοηίο υἱἱ ἀρ θοθαὶ γυη-- 
ἄοτυ5, υἱ πη νούϑαπι δὴ ἢἰβίγίοηο δα ἀϊα πα σοη 6 η66-- 
τοὶ, αυΐ ἰδ 26 ΠΕ, δὶ νϑγᾶ 6ϑὶ ἰϑίδ ὁομἰθοἴαγδ, Π0η ρΓδ6- 
θΓ68550 καί, 56 ἀ τη] ἰη16]] 6615 ν. 440. ἢ ἢ τῇδε τῇ γυ- 
γαεκὶ, αἰγνογϑαπ) δά ἀογοί υνἱάείαν δά ἀιιοἱ ροΐα 556. Ουϊὰ 
ΨΈΙΓΟ ιἰϑίγίοηΘ ορὰϑ, υδὶ ποϑοίδϑ Δη ργορΔὈ}]15 51 
Βουῖθδα ΠΟΘ] σ6η118ἃ ΟΠ 590π) 6586 ὙΘΓΒΌΙΩ 7 Ἀξεοῖθ 
θηἷπὶ εἰ υἱ 56 αἰρπαπι, δί, ἀϊοοτγοῖ ἢ εἰδηΐγὰ : τί δ᾽; 
οὐχὶ κεῖνον πρίν: ποτ᾽ εἶχ ἑλὼν ἔρως κἀμοῦ γε; πῶς δ᾽ 
οὐ χἀτέρας οἵας γ᾽ ἐμοῦ; Ῥγορίεγθα Ριδοοθάθμτί, γογϑαὶ 
5 σΏ8πι ΟΠ} 5510η}8 Δρροϑαὶ. 

448. (οἀ. ΕἸον. οαπὶ οἀά. Δπίε Βγύηοῖ, ὡς εἴτι, 
ηἶδὶ φυοά 64. Ταγη. ΡΘΓ ΘΥΓΟΓΘ ὡς ἔτε. Βναηοκα8 
ὡςτ᾽ εἴτε οχ οοἀά. Β. Τ' τοοῖο. οΐηάθ τῷ ̓ μῷ τἀνδρὲ 
ΟΙΉΏ65. Π66 ἀ6 νΥἱ[10 πιοηυἷ ῬΟΓΒΟΠΠ5 δα Ηρο. 1125. 
ὉΠ νοο απ μεμπτὸς δ[{ΠΠ6 6 8 ἢπης γογϑαπ αἴϊογί. 
ΘΒ ΔΘἔοΓι8 οοηΐοοὶ! τῷ ̓ μῷ γ᾽ ἀνδρί. 1μεπΐυ8 561 6] ογὰ8 
τῷ μῷ τ᾽ ἀνδρὶ, αἱ Παΐο τε Γοϑροπαοδί ἤ. ν. Μιδί(ηΐϊδο 
αι. αν. δ. 620. ρ. 1502. ΟΟΒδογοηΐ πδθο ἰΐὰ: αἱ 1ἢ - 
88η8 8π|, 5] οἴ Π16Ο ΥἱγΓὸ ῬγΓορίον ΠΟ ΔΗ Ἶπιϊ 
ΙΓ ἢ Βυσσεηδθδ, δαΐ 0 πι.]ϊεγὶ, 
4υ86 οΔ 0858 Θχϑί {ἰ{ τοὶ αὰ8ὲ ΠΟη ἰυΓρΡὶδ5, 
ΠΟΘ ἢ Δ]1|4 00 ἃ πλ8] πὶ 651. . 

΄. 447. [Ιὴ τπηᾶιαῖηδ 64. Ταγη. ποϊδίυΓ 8118 Ιθοἴ0 τῇ . 
μήτ᾽ αἰτίων. Μηδὲν 651 ἰάθη ᾳφῃρά μηδαμῶς. 



718 - ΤΡΑΧΙΜΝΙΑΙ. 

δἰ δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν ὧδε παιδεύεις, ὅταν 

4581. Ῥ. ΕἸπιβ!οἰυ8 δὰ Ηδτγδοὶ. 144. αὐτὸς αὐτὸν 
ΒΘ θθηάθπι ρυ(δῖ, υθίαθο αὑτὸν ἃ ῥτίπηδ οἱ ϑδοουπ δ 
Ρεγβοηδ, υἱ δά Οε6α.' Β. 138. αἰΐ, γοιηθνυθησα 66η- 
865 : 866 δά Βδροἢιᾶϑ Υ. 722. ρ] υγδί θη ἰδηλθη Θχοἰ ἱΐ, 
ΠΟῚ ΠΙΒΠΊΟΓ, πὶ Υἱἀ εἴα, ΘΒ Υ}} Αρδηι. 1300. 1552. 
ΟΒοορΒ. 109. 1014. ϑυρρ!. 818. Αἱ ]οηφίαβ ἰυϑίο, 
δαῖ ηοη 400 ἀοθεθδὶ α854116 ργΓοβγΈ 5505 6ϑί. Νδη) 5ὶ ἀ6 
ῬΓΪπιδ οἱ βοοιηδ ροτβομὰ αὐτὸς αὐτὸν ἀἷοὶ γο]υΠη08, 
ΟΌΓ ποη Οἰΐδη ἀ6 (ογἰΔ]Ὶ Οποάδὶ οἰἶδπηι (4114, 408}6 
1ΠΠπ4 ἰῃ ΟΠοορίιοῦβ νῦν αὑτὸν αἰνῶ, χυοά 65 ἐμαυτόν, 
τοι οΥθ ἰ )Π5. οἰΐδπ) ἰοΓί86 ροΓβοηδ6 ΟΠ ΘἀΘΠΔ.Πὶ 
θδι αἐἰνεῖ αὐτόν, 86 ἰδυἀδί. 864 δες ΄υθη) αἷς0, 
η010 νἱά οτί ἀδίθπαογε αὑτῶν ἰῃ Αὐἱϑίορῃ. 1.γ8ἰϑγδίδπι. 
486. Δ0 Βεἰ δἰ αίοίη σοηΐοεί. 1.1. ρΡ.206. ἰπιτοἀαείαπι, 
δαὶ αυυά ΜεαιΠἰδε ατ. ας. δ. 489. [{. ὁὃχ ΑΘΒΟΘΒΥ]Ο δί-- 
[ἐγί, ϑρῆνον ἐμὸν τὸν αὑτῆς. Νδηὶ οἰ5ἱ ἐμαυτὸν ὁ08-- 
βίδηϊον Αἰἰοὶ ργὸ ἐμὲ οὰπὶ νεγθο οἰυϑάθιῃ ρογβοη δ 
σοηϊαηραπῖ, γ᾿. 6. Αδϑοηγίαβ Ργομι. 437. Βορβοο 68 
Οεἀ. Ἀ. 1080. Εαγίὶρ. ΗἷΡΡο]. 978. ἰδηοη ἰὰ ποη ρο- 
ΒΌΘΓΙΗΙ ΡΓῸ αὐτόν, η66 ἀϊχοτυηί ἐμὸν τὸ ἐμαυτοῦ. 
ἘΠη51 οἱ ἀδσογοίαπι τὶ νἱἀθίαν οππηΐ δηδιορίδο γο- 
Ρυβηδτο. Βοοίία8, ηἰδὶ [4110γ, σοηϊοηάδὶ 45, αὐτοῦ 
αἰ 10 ροοίδτγαπι, οἱ ἰῃ ἰδ ἰγδρί σογαπι ᾿ςοη([ἃ ἀ6 ΡΥ πηἃ 
βΒοσυπάδα]ι ΡΟΓΒΟΩΔ ἀϊοίπῃι 6556: ἰη46 ΡΔ}}}Δι1π| ἴῃ 
ΘΟ ΠΘΠ 51Π} Ὑ6 1586, δ Ὀυΐπη0 ἴῃ ρἰαΓΑὶ!, Π6 
ΟΡυ 5 6586 ἡμῶν αὐτῶν, ὑμῶν αὐτῶν ἀΐξοτα: αἱ δρυά 
Ατγἰβίορβδηθιῃ 4. δθῦ. 1,.γ8. 1070. 46 5018 [οΥία556 
δΔραάδαῃηο δχβίδηϊ σθαι αι 5 ΡΟ ΓΒΟΠ γα πὶ ΟΠ ΠΠ8-- 
ἰδ! οη158. 8516 οἰἴδπὶ ῬὨ ]Θηθη ἴγ. ἰη6. 11. [πᾶ6 πηδμ δ 
[γοφαθηϊδνὶ σοορὶΐ, οἰδαι ἰη ργοϑᾶ ογδίΐοῃθ, αἱ [6Γ6 
ὁσαυϊβ᾽ (δ ρ8}}} {πὶ νυϊρατία Π ογὶ 50]6η1. Νονυϊβϑί πιο 
46 ἰϑίο δὰ αἰχὶς Ηδημδκογαβ [,6οἰΐ, ῬΒΙΠοϑιΐὑ. 1. Ρ. 79 
8864ἅ. ὕ! δά ϑορδοσίεπι γτθάδδι, βθηϑαπι μαΐυ5 ἸοΕεὶ 
ἰϊα οχρ!οδὶ ΘΠ} 5165: εἰ δὲ σὺ σαντὸν εἰς τοῦτο 
ψευδολογίας ἄγεες, ἴσϑε ὅτε κἂν ϑελήσης ποτὲ, εἰπεῖν 
ἀληϑές, οὐ ϑυνήσῃ ὑπὸ τῆς συνηθείας νικώμενος. ἢ 
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ϑέλῃς γενέσϑαι χρηστός, ὀφθήσει κακός. 
ἀλλ εἰπὲ πᾶν τἀληϑές" ὡς ἐλευϑέρῳ 
ψευδεῖ καλεῖσϑαι κὴρ πρόςεστιν οὐ καλή, 
ὅπως δὲ λήσεις, οὐδὲ τοῦτο γίγνεται. 
πολλοὶ γὰρ οἷς εἴρηκας, οἱ φρασουσ᾽ ἐμοί. 
κεὶ ἰ μὲν δόδοικας, οὐ καλῶς ταρβεῖς, ἐπεὶ 
τὸ μὴ πυϑέσϑαι, τοῦτό μ' ἀλγύνειεν ὦ ἄν" 
τὸ δ᾽ εἰδέναι τί δεινόν; οὐχὶ χἀτέρας 
πλείστας ἀνὴρ εἷς Ἡρακλῆς ἔ ἔγημε δή; 
κούπω τις αὐτῶν ἔκ γ ἐμοῦ λόγον κακὸν 
ἠνέγκατὶ, οὐδ᾽ ὄνειδος" ἥδε τ οὐδ᾽ ἂν εἰ 
κάρτ᾽ ἐντακείη τῷ φιλεῖν, ἐπεί σφ᾽ ἐγὼ 

κἄν ϑέλης ἀληϑεῦσαε, οὐ πιστειϑήση. ῬοΒ[ΟΓΟΓΘΙΙ 
ἱπἰογρτοϊδίίσποηι Βταποκίαβ Δ 146 ΡΓΟΡδγαηί. ὕἱιγ- 
46 80 μος Ιο(0 8] 68, 6 η6 γΕΓΒΪ5 ααϊάθπι δρία, 5]- 
αυΐάοπι καί, φυοα 50801188[65 ἰηΐ}}}, ΠΟ θϑ. ἃ ροείδ 
δαἀϊαι. Ηοο {116 αἰεἰϊ: 851] ἰθηοὶ ἰρ86 δά τ6η- 
ιἰοηάηπι ἰπδϑιϊζαΐθ6, πιᾶῖϊὰ5 ΓΟΡΟΥΓΪΟΓΟ, πδὶ 
γοϊυογ 5 θοΟηυ5 6856: ἷ.6. 4 πι ὈΘΏΘΥΟΪΟ δΠΐΠ,0,᾿ἢ 
Π6 ουἱ ἀο]οΟτδπ) ΓΘ 65, [δ᾽5ἃ αἶχοῦΐβ. 60 ἴρ50 Ποῦ ογίβ 
Βδηθν0]υ5, οἱ [Δ0᾽68 ροϊΐα 5. υἱ 1116 ἀο16ε41. Ἐχρ] δὲ 
ἰὰ Πεἰδηΐτᾶ ν. 457 5064ᾳ4ά. 866 Πἷο φυΐάοπὶ [18 Ἰοαφυΐίαγ, 
αἱ 46 φαονβ ΒΟΠΕβί0 πηθῃ 8010 ἀϊοδί, ποη ἀθ εο, φαοᾶ 
πυπὸ αἰχἢ [108}88., αυΐᾶ Π0η ἐθγίο 861, 48 πιεηΐε 18 
[418ὰἃ αἰχογὶί. Ουοὰ 5ἱ οογίο ϑοἰγοί, Ρτορίεγοᾶ 1ΠΠ.πὶ 
τ Π{Π|1π| 6556, 6 ἀο]οΓοί ἰρ88. ἀἰχίββοί, ἐν ᾧ ϑέλεες 
χρηστὸς γενέσθαι. 

40), Αἀαὶϊ ροίοϑι Ὠἰο Ἰοσυβ 18, 40.058 δάγεγϑαβ 
ῬΡ. ΕἸπιβ!οἴπμ ἰη οοηϑυγὰ Μ6ά686 δα γΥ. ἄ. δί(]}. Νδπὶ 
δὶ νϑγὰ βϑϑοί ΕἸ π|5}6}} βϑηίθηιία, ῃἷἰς ἥδε δ᾽ οἀϊ ἀ6-- 
δυΐδ56ῖ, 

403. 80 Πο] αθ65 ἐντακείη γθοία ἀ6 Ηδγου]ο ἰπ(6]-- 
᾿ἰκῖι. Ἐδί δαΐθπ ἐχκτκακῆναΐ τενε (ΟΠ 4φαοἰδοίαπ ἰΠ}186-- 
ΓοΓο δ] ἰσαΐ. [ἡ ἘΠΕΟίτᾶ νυ. 1311. μῖσος τε γὰρ παλαεὸν 
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ᾧκτειρα δὴ μάλιστα προςβλέψασ᾽, ὅτι 
τὸ “κάλλος αὐτῆς τὸν βίον διώλεσεν, 
καὶ γῆν πατρῴαν οὐχ ἑκοῦσα δύςμορος 
ἔπερσε κἀδούλωσεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
ῥείτω κατ᾽ οὖρον" σοὶ δ᾽ ἐγὼ φράζω κακὸν 
πρὸς ἄλλον εἶναι, πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀψευδεῖν ἀεί. 

Χ ΟΡ ΟΣ. 
πείϑου λεγούσῃ χρηστά, κοὺ μέμψει χρόνῳ 
γυναικὶ τῇδε, κἀπὶ ἐμοῦ κτήσει χάριν. 

ΑΙΧ Α Σ 
ἀλλ, ὦ φίλη δέσποιν, ἐπεί σϑ μανϑάνω 
ϑνητὴν φρονοῦσαν ϑνητὰ κοὺκ ἀγνώμονα, 
πᾶν σοι φράσω τἀληϑὲς οὐδὲ κρύψομαι. 
ἔστιν γὰρ οὕτως, ὥςπερ οὗτος ἐννέπει. 
ταύτης ὁ δεινὸς ἱμερός ποϑ' Ἡρακλῆ 
διῆλθε, καὶ τῆς δ᾽ οὕνεχ᾽ ἣ πολύφϑορος 
καϑηρέϑη πατρῷος Οἰχαλία δορί. 
καὶ ταῦτα, δεῖ γὰρ καὶ τὸ πρὸς κείνου λέγειν, 
οὔτ᾽ εἶπε κρύπτειν οὔτ᾽ ἀπηρνήϑη ποτέ. 
ἀλλ αὐτὸς, ὦ δέσποινα, δειμαίνων τὸ σὸν 
μὴ στέρνον ἀλγύνοιμι τοῖςδε τοῖς λόγοις, 

ἐντέτηκέ μοι. Αγρίο ὙΥΔΚΟΒοΙ 5 ϑρήνοισεν ἐντακεῖσα 
ἐχ Πυσορἤτοηε Υ. 4θ8. δἰ} }{. 

ἀθὅ. ὕι ρᾶγ 6ϑὲ ἴῃ πο υϑγϑαϑ, οοὰ, ΕἾΟΓ. ΑἸά. 
Τυπιΐηδο διώλεσεν. Α ΤΌΓΠΘΒΡοΟ ΠΠΠδίαμῃ δερλεσε. 

4718. Ῥτὸ ϑνητὰ “04. ὕεη. ὀρϑώ, αυοά 68ἰ ἰπίεγ- 
Ῥτγοίδηι8 οὐκ ἀγγρώμονα. Θ΄, 505 651 ΘΠ ΠῚ ̓φαοοῖδαι 
[6 υἱὐ Βοηΐηοηι Βυπιδηᾶ δΔί4 6 ἰπάυ βοηϊςΐδ6 
ῬΙοηδ ϑ86ηῖΐγο νἱάθο. “γνώμων 681 Π0ῃ δἃ- 
δ6η8 γοϑρθοΐαπι: ὑπη4ε6 Β[ο0[140π|, ἔεγαπι, ἀαΓαπι, 
ἱοργνδίαπῃ ἰἰδ νοσδηί: γΥ. ϑ(α ΓΖ] [οχίοοη ΧοΠΟρΙ. 
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ἥμαρτον, εἶ τι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. 
ἐπεί γε μὲν δὴ παντὶ ἐπίστασαι λόγον, 
κείνου τὸ καὶ σὴν ἐξ ἰσου κοινὴν χάριν 
καὶ στέργε τὴν γυναῖκα, καὶ βούλου λόγους, 
οὺς εἶπας ἐς τήνδ᾽, ἐμπέδως δἰρηκέναι. 
ὡς τἄλλ ἐκεῖνος πάντ ἀριστεύων χεροῖν, 
τοῦ τῆςδ᾽ ἔρωτος εἰς ἅπανϑ' ἥσσων» ἔφυ. 

ΔΗ]ΙΧΑΝΕΙΡΑ͂. 
ἀλλ ὧδε καὶ φρονοῦμεν, ὥςτε ταῦτα δρᾶν, 
κοῦ τοι νόσον Υ ἐπακτὸν ἐξαρούμεϑα, 
ϑεοῖσι δυςμαχοῦντες. ἀλλ᾽ εἴσω στέγης 
χωρῶμεν, ὡς λόγων τ ἐπιστολὰς φέρῃς, 
ἅ τ᾽ ἀντὶ δώρων δῶρα χρὴ προςαρμόσαι, 
καὶ ταῦτ᾽ ἄγῃς. κενὸν γὰρ οὐ δίκαιά δε 
χωρεῖν, προςελϑόνϑ' ὧδε σὺν πολλῷ στόλῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 
στροφῇ. 

, , ὔ ἢ 

Μέγα τι σϑένος ἃ Κύπρις ἐκφέρεται. νίκας ἀεί, -- 5»" Πα, 

4091. υϊᾳο ἐξαερούμεϑα. Ουοά Μυβρτγανί 5 ὁοη-- 
ἰοεΐ!, ἐξαρούμεϑα, ργΔΟὈ η(Υ͂. ὕ6η. Νεο ρτοίεοίο αΑἰἱπὰ 
ογδί ἐξαερούμεϑα, 5ἷ γογὰ οδβί Ῥογβϑοηὶ οδϑογυδίίο δὰ 
Μαεα. 848. Βεοίδι8 ἰᾶπ161) Β6η{|Γ6 ρυΐϊο ΕἸ Ππ5] οἰ απ δα 
Ηδτδο]. 323, ᾿Ἐπακτὸν 86}01148165 τοσία ἸηἰοΓργοίδ Γ 
αὐθαίρετον. ΝΠ) 5650. 68: ηΠ66 ρῥγοίθοίο δὺ - 
5880 ΒΟΥ πὶ ἅΪΐγΓο, αἰΐδ ἱπρ1θ ΓΟ] αοἴ8Π8: 
βίυβ πηδαὶβ ῬΓοΟρΓΪ6. (Πδπι, ἐπακτὸν εἰῥοίαπι ηοίδί) 
προ φγοξοοῖο ΠΟΥ ἢ δΔῦ56800, εἴ 8460 ]ἴΓ0 
σοηίΓδοίαπι ἢ ἃ Ὁ 6 ἃ ΠΙ. 

402. Βευποκίυϑ ἔσω. ΥἹάθ δᾶ ν. 202. 
495. ΑἸά. οἱ 1πηϊ. ρΓ. κεενόν. 86 ἃ κενὸν Β. Ἰαηΐ. 

βδϑουσηάᾶ ουπιὶ ΤΌΓη. 8115486. 
497. Ρ]αίατομαϑ ἴη Απιδίογίο Ρ. 759. ΒΕ, μὲν ΡΓῸ 

ε τὲ ροϑυϊϊ, πἴ 586 δες οταίίοηΐ ἀρίαγεί, Καίέτον, ἰΠ- 

ϑορῆ. Ῥοϊ. Ῥ. 0 
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οὐδὲ τὸν ἔννυχον “Αιδαν, 
Ἁ - ἢ Ποσειδάωνα τινάκτορα γαίας" 

3 3 2. 5" ’ 2 Υ͂ 23. ΓΚ 

ἀλλ ἐπὶ τανὃ ἄρ ἄκοιτιν 

αἰ, μέγα μὲν σϑένος ἃ Κύπρις ἐκφέρεται νίκας, ὡς 
φησι καὶ Σοφοκλῆς᾽ μεγάλη δὲ τοῦ ΔΑρεος ἰσχύς. Ἐυ- 
ϑδίδί υ Ρ. 800, ὅ8. (727, 12.) μέγα τε σϑένος ἐχφέρε- 
ται νίκας ἃἴοτί, αἱ ρΓῸ ἐκφέρεε ἀἰοίαῃ. οϑρίοἰϊ [0Γ- 
(4856 οἰΐδηι ᾿. 1478, 8. (Οἀ. 142, 14.) υδὶ 5οΡδῖῖ: 
σημαίνει δέ ποτε καὶ αὔξησίν τινα" οὕτω γὰρ τὸ μικρὸν 
μέγα τε ἐκφέρεε ἔστιν ὅτε. Νοη ἀυδί(ο ργοθδηάδῃ 6556 
Ἐπρίδιμϊ ᾿ηἰογργοίδι! ἤθη, οαΐὰ5 γν4146 5 Πρ} ὲχ γί ἷο 
511: ᾶρπδιῃ ἴῃ νἱησθηάο νΥἱπ ϑυδηι ργοαϊί 
γεηῦδ: 864 ῃοη 6ϑϊ ἰΔηη0ὴ ργδοίογοαηάᾳηι, θ(δπ| 
ραϑϑίνα δοεὶρὶ ροϑ86 ἐκφέρεται, ἰἰὰἃ αἱ ΡΓῸ 5|Π0]}6] 
μέγα ροϑδίϊαπι 51 μέγα τε σϑένος νίκας: ηᾶρηᾶ νὶ 
νἱοίοτγίδο γαϊΐ δ ηπ5. Ῥαβϑῖνο Ἐπαγί ρ᾽ 465 ΑἸσδβί. 
θ04. τὸ γὰρ εὐγενὲς ἐκφέρεταε πρὸς αἰδῶ. (Οείθογαπὶ 
Θ6Π01185165 οἰἾ8η μέγα τε σϑένουσα Κύπρις Ἰορὶ αἰϊ. 

499. Μα]6ὲ Βευποκίᾳβ χὥποως ρτὸ ΠΙτοταπι 56γ1- 
Ρίαγᾶ καὶ ὅπως. Αοτίβίιμη παρέβαν αἰαῖ ΑὈτοβοδ 8 
ἴῃ Μίβο. Οὔ85. ηονΐβ Τ' {Π{{ 0. 8. ΠΟΓΘ 580 ΟΠΙηΪὰ 
ΡοΓ 866η8. 

800. ϑομο  δδϑίθβ: ἐγὼ παρεῖσα τὰ πολλὰ, τὰ 
τέλη λέγω τῶν πραγμάτων: 488 γΟΥὴδ ΡῈΓ ΘΓΓΟΓΘΙῺ 
δά ν. 5206. γοϊδίδ 6556 νἱ 411 Βοἰ πμδγάυϑ δίθγη. 

ὅυ2. Ἀονγοοανὶ ἢ ᾳαοὰ [|ἰδτὶ ομμηθ8 διδοῃΐ. 
Βτιυποκίυϑ οὐ ροϑαρΓδί. 

ὅ08. Πδτὶ, ἀλλ᾽ ἐπὲ τάνδ᾽ ἄρ᾽ ἄκοιτιν ἀμφίγυοει 
κατέβαν πρὸ γάμων τενές. παμπληκτα παγκόνιτα τὶ 
ἐξῆλθον ἄεϑλ᾽ ἀγώνων. Νἰϑὶ φιοὰ Α]ἀά. οἱ Ππηϊ. ργπιᾶ 
οὐτ 6064. ΗδΔι]. οἱ ΕΪΟΓ. τήνδ᾽ ἀρ ὨδΌεδηϊ, δθουηά δ 
δαίοιῃ [υηἰΐη8, 486 τάν δ᾽ Βαθεῖ, ἄρ᾽ οἰ. 8680- 
᾿ἰαβίθβ: ἀλλ᾽ ἐπὲ τάνδ᾽ ἄρ᾽ ἄκοιτεν. τὴν Δηϊά. 
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τίνες ἀμφίγνοι κατέβαν πρὸ γάμων, 
τίνες πάμπληκτα παγκόνϊτά τ᾽ ἐξ- 

' ἀντιστροφή. 
ὁ μὲν ἦν ποταμοῦ σϑένος, ὑψίκερω τετραόρουν 

φάσμα ταύρου, 

ψείραν. ὃ δὲ νοῦς οὗτος" τὰ μὲν εἰς ϑεοὺς γεγονότα 
στηρίημε" ἐκεῖνα δὲ λέγω, τίνες ἡγωνίσαντο περὲ τῶν 
γάμων Δηϊανείρας καὶ κατέβησαν εἰς τὸν ἀγῶνα. ΑΡ- 
Ρᾶγοῖ, ἰορἶ556 ουπὶ τίνες, ᾿ἰσοῖ δρυά ἰρβαμη 4αοααθ 
τηδῖ6 βου ρίιπι ὀχϑίοί τονὲς. Ῥγδοίογοα ἀ665588 δἰίαυϊά, 
Δ 5 γορ οἱ γογθα8 οϑίθπάθηϊ. Οα86 ΄υσμ ἰἰὰ 5] ηϊ, 
ΠΟ Π1060 τένες 8008]. 864 ἰάδιη γνοοδθυ] απ). πὰ- 
ἰδῖὰ ἱπίογραποίίοηθ, οἰἶδπι δηΐο ἀμφίγυοε (Ο]]ΟοδΥΪ. 
ΘΟΗΒῸ5 6581: 864 δὰ ἤδη σοηΐασοη), 4 ϊηᾶ [ἢ 
ἀϊβρᾶγοϑ ἀοϑοθηἀογαπί πυριϊδτα οΔυ 55ἃ, 
αᾳυΐϊηδιῃ δα ρῥ͵δρὶ5 8 ραϊνοῦο ρί6η08 ἐβΓ655] 
806η ἸΔΌΟΓΘΟ5 ΘοΥΓίδηλϊηυ ἢ ᾿“μφίγυοε βαηϊ ἀΪ8-- 
ΡᾶΓ68 ΠΟΙ ΓΪ8, δ (6 Υ 2 8Πη8ἃ [ὈΓΠ]8, Δ]16Γ ἰδυτγὶ- 
[ογη8. ΝΙ]] 58ῃϊ 681 ἱῃ 5600] 8146 ΒΔΓ Ο] [οἷ θ08 : 
ἀντίπαλοι, ἢ ἐσχυροέ, ἐν τοῖς γυίοις μαχεσάμενοι, 
χερσὶ καὶ ποσίν. ἢ ἀμφότεροι τεϑωρακισμένοι. ἢ ἄμφω 
παρωξυμμένοι. 

ὅ05. ΜαΑ]οΎῦ θη. παγκύνιστα τ᾽. ᾿Εξῆλϑον ἀεϑλα 
ἀἰϊοίαπι υἱ ἐξέρχεσϑαε στρατείαν οἱ 114, ΄υογαη) 6χ- 
ΘΙ Ρ}18 ΥΥ απ άθγὰ8 ἴῃ σοηβαγᾷ Αἰδοὶβ ᾿οΒ οΚἰδηὶ ρ. ὅ] 
8644. ΠΟ ἀοίογΡίίυ5 651 4} ,. ΠΟΟΟ558 10 ““ βογί δογαὶ 
ἐξῆνον. Οείογαηπι πος η60 ρυρ᾿]δίαπι π66 Ἰαοἴδπὶ ἀ6-- 
ΒΟ], 66 παγκόνετα ΘΟΓΙΔΙΗΪΠἃ ὈΓΟΡΙδΟΓ ρα Ϊν ΓΘ ἢ), - 
400 ᾿πσίδηϊ85 πη 6 ΠῚ Γᾶ 0160 (ηοία ΘΟΏΒρΡΟΓΒογηΐ, 564 
Ῥγορίογ οχοϊδίαπι οἂπιρὶ ρα ΓΘ πὶ ΟΟΠΙΠ ΘΠ] ΟΓΑΓΪ, 
᾿60αθθηι ἀοσεοτὶ ορὰϑ 65} 

5807. || τῖ ΟΠ) Π65 τετραόρου,, ηἶδὶ ΡᾶΓ. τετραώ- 
ρου. Ἐπϑίδιμία8 Ρ. 573. 27. (35, 43.) αἴοτὶ τετρώ- 
ορον φάσμα ταύρου. 8664 ᾿ς. 1913, 0. (1431, 1.) 86γ!- 
δὲι, ὅϑεν καὶ τετραόροι ταύρου φάσμα ἡ τραγῳδία 

6᾽ 
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᾿ἠχελῷος ἀπ Οἰνιαδῶν" ὁ δὲ Βακχίας ἅπο 
Ί [4 ᾽ 

ἤλϑε παλίντονα Θήβας 
τόξα καὶ λόγχας ῥόπαλόν τε τινάσσων, 

παῖς Διός" οἵ τότ ἀολλεῖς , 
ἰσαν ἐς μέσον ἱέμδνοι λεχέων" 

2 » 3 ᾿ [Ὰ 

μόνα δ᾽ εὐλεχκτρος ὃν μέσῳ Κύπρις 
ῥαβδονόμει ξυνοῦσα. . 

φησί, οἴ. 1734, 10. (Οἀ. ὅθ08, 47.} κατὰ τὸν εἰπόντα 
τραγικόν, τετραόρου φάσμα ταύρου. Τετράορον τ666- 
ρΡοσπηί ΒΡγυποκίαϑ δίᾳαο ἘΕτγίαγα( 8, 4005 ἔπβεΓαί (6Γ.- 
ιἰὰ5 Ευϑίδι!! Ἰοσα8: πο ἀἸΠΠΘΟΓ οἰοραηίἑ 8 6586, 
Ὠ0 αποὰ ἀσο ορ [ποῖ ἰδγο ΠΟ τοοίθ δά ἀϊί δ᾽ηΐ, 
804 αυΐᾶ Θ0ΠΠ5 ΘΌΔΥΪΟΥ 681, γοιηοῖο Ποπιοοορίοῖο. 
ΝΟΙυΐ ἰᾶπηθη πηαΐδτο 50ΓΙΡίΓΔη), φαδπηι οἵ Π τὶ ΟΠ] 68, 
οἵ 850}0} 5168, ἀθη 4.8 'ρ56 Εαϑί Δί ̓ π|8 ἰαΘδἴατ, ου͵ἱὰ8 
ὉΠΌ1 Ιοσὰπι, 40 8π| 1.08, πιο η6ἃ ᾿Δ οΓγδγο ΟΓΘα δ 115 
δϑῖ. )6 Οροηϊδαΐδ, υγῦ6 Αὐρδγηδηΐδα δὰ σου). 
ομληΐᾶ ρογυυ !] αδίδ. 

ὅ09. {0 Βακχείας ἄπο. Βτυποκίῃ5 Βακχίας 
ἀπὸ. ᾿“Τπὸ 51π60 δηδδίγορ!ιθ, ἰδ ροδ [Γᾶ γΟΓΘΟΓΌΠΙ, 

θΊδηα τορυφηδί ᾿ορῖθυ5 Πηρυδε. 
512. 1 1Ὀγί, οὗ τὸτ᾽ ἀολλεῖς ἴσαν ἐς μέσον ἱέμενοι 

λεχέων. οῃ. ἴσων. Ηατ]. ἦσαν. Ὠεΐηπάε Τατη. ομχαἐ[{{| 
ἐς, 864 δαποίαϊ ἴῃ τηδγρίπο. Βγυποκίαβ, ἀ6]6115 ἐς 
μέσον, 50γρϑὶῖ ἤσαν. ἴὰ νἱάοίυν οἰΐδιη ΒΘη οι 8 
ΘΟΠΪΘΟἶ556, ΟἿ 5 Θοηϊ οίαΓᾶ ἰὙΡΟΘΓΑρΡἱ οα]ρὰ ἀοἴοτ-- 
πιᾶδίᾶ δδϑὲ ἰῃ ὨΐδγΪ 6]4585. Ρ. ΧΧΥΙ. ϑΒοΒο] 5.68 : 
ἀολλεῖς ἔσαν. καταχρηστικῶς εἶπεν ἐπὶ δύο τὸ ἀολ-- 
λεῖς. 511ΠΠῚ τ ΜοΒοῆυΒ ΠΠ, 48. δοιοὶὲ δ᾽ ἕστασαν 
ὑψοῦ ἐπ᾽ ὀφρύος αἰγειαλοῖο φῶτες ἀολλήδην. ΟΠπληΐηο 
ΒΘΟΡΒΟΟ]65 πο 8108 Ὠοἰδηΐτδα ργοθο5. 408) ΑΟΠ6- 
Ιου οἱ Προ! ὁπ πηθπιογαί. Μυ]105 ΘΟ ΘΠία5 651 
Ονἰἀΐὰᾳ8 Μοίδη. ΙΧ, 10 ---43. 

515. Βηιυποκίαθ σοηΐγα ἰδ γοῸ8. ΟΠΠ65 ΡΘΓΥΘΓΘΟ 
56η80 ῥαβδονομεῖ. Ἀδαΐα Β6Π0] 5.68: μόνη δὲ ἡ εὔ-- 
λεκτρος Κύπρις παροῦσα ἐβράβευε καὶ διέταττε. Ουο- 
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ἐπῳδός. εἰ( 
» { 2 3 ἐς 4 

ἃ δ᾽ εὐυῶπις ἀβρὰ [. 
! {5} ζ λ - 93.»ϑ Ψγ 
ΩΣ τηλαυγεῖ παρ ὄχϑῳ 

, , . . Α 

Ὃν πφα φέζοια ἤστο, τὸν ὃν προομένουσ' ἀκοίταν. 
ἃ “ Ἁ ΙΝ τότ᾽ ἦν χερὸς, ἦν δὲ τόξων πάταγος, 

ταυρείων τ΄ ἀνάμιγδα κεράτων" 

ὨΐδΔΙ Ὑ6ΓῸ Πἰἢ ἢ] δάθο δϑοηῦπ) 681 δαϊ ἱπνο 51:0Π|, 
φυοά ποη δἰϊοιϊΐ ἰηἰογργοῖὶ ἴῃ πηθηΐθπλ γθηΐδί, Π]0Π60. 
26 4υἱ8 ἀυάϊοηάθπη, ρυϊοὶ Μαυδβρτγδυίαπι, ααἱΐἱ, ᾳφυοὰ 
ἄἀθδ Ῥδρΐα ἤοη 8016δῖ δὔλοκερος γοςδγΐ, ἢδ66 [Δ ἰΠί60Γ-- 
ῬΓοίδίᾳβ δῖ: 5018 διυΐθιῃ Ρ66}1ἃ ογπηοϑὰἃ ἰῃ 
ἸηθαΪ0 βδϑί 68 οογί δ ΐ Ὀργδοοῖδί. δορὰ 
Βδοο φυίΐίάοπι Β6η6 τοΐαίδνὶὶ ἀτοἀάροκίαβΒ. ΑἸΐα5, ἀ6 
ρ88 ἢᾶθο Υδηθγο ἰῃ 6} Π]β6η5, βογίρβί( : ,, εὔλεκερος, 
ὄὰπι 408 συθδΓΟ 68. βιδγο, ἱπουπηα 558, Ρ]- 
ΘἾΘΥΓ  Π|δ8.“ 6 [π]Π|0 86η8}}5 68ϊ: 80[ἃ δυ 5ιΪ ἰοΥ᾽] 
Ἰδιεί τσ ἀθὰ γοροθδὶ οοτίδιη. ὕἱ ἴῃ Αηϊΐᾳ. 
196. νύμφη εὔλεκτρος ϑροηδδπηι 5ἰρηϊβοδῖ, ουΐι5 (ΟΥ18 
δχροίθ 8 68ϊ, ἰἴ8 ΄φυϊὰ πκίγα ιν ὙΘΠΘΓΘΙΙ ᾿ρΡ58Π|, Ρ6Γ 
4υδπηι ἰοτ8 ἐχροίϊίατ, εὔλεκτρον αἰεὶ ἢ 80] οἴ ΠΌΠΊΘΠ 
Ὑομογίβ πἰς ἀἰοίαπι, ΄αῦπὶ ουρίἀ 88 ἀπιδηϊί πὶ ἰηἰ6]-- 
Ἰἰχδίαγ. 

516. ΗἹἹ ἰγ6 8 γνϑγβϑὰβ ἰη ἰδ γὶβ δηΐθ υ. ὅ26. ἰθρυη- 
ἴσγ., 08] νἱά6. 

617, Ἰηδυᾶῖίο Βογίβηιο Ταύτῃ. ϑίθρἢ. (δηΐ. τα- 
λαυγεῖ. Παρ ὄχϑῳ πιΐηυβ Ῥτγορτὶς ἀϊείαπι τὸ ἐπὶ 
ὄχϑῳ, αἷν. 371. πρὸς μέσῃ Τραχινίων ἀγορᾷ. 

518. Τατγη. δίορῃι. οἱ ᾳφυαδαάδιηη 8186 χεερός. 86ἀ 
γοίογοβ ᾿ἰδτὶ χερός. 5165 οἰΐδηι Βιηοκίυ58. Μοίγᾶ 
᾿ιαΐα8 ὁροάϊ δὰ πθ]ΐογθϑ πα θγῸ8 γουοοδυΐ πγαϊδίἃ 
νογϑαῦπι αἰδιϊποιίίοηθ. Κεράτων πλοαΐα Ἰοηβᾶ 6886, 
υἷχ ογἰΐ ῃοάΐο φυὶ ηθϑεἰδῖ, ΥἹἱάδ Ἐπτ᾿τίρ. Βδοοὶι. 919. 
δὲ ἰδ θη, ἱπ ΠΟ ΔΟΓ ΑΠηδογοοηίοὶ φύσεις κέρατα ταύροις, 
νἱ ἀοδί Αθβοιυ! αι Ῥογγ δοῦ. ἂρ. Αἰδοη. ΧΙ͂. Ρ. 470. 6. 
οἱ δραά Εαυδίαί!.. Ρ. 917, 02. Βυτὶρίἀοπι Βδοοὶ. 919. 
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Ύ 3 3 ,’ 

ην δ᾽ ἀμφίπλεκτοι 
’ Ύ 3 ’ 3 ’ 

κλίμακδς, ἣν δὲ μετώπων ὁλόεξντα 

Αὐϑίορηδηοῃ Αν. 003. Ιη Ἰοηα Ευτγίρ᾽ 465 ν. 883. 
ερίοἃ ἀΐδ᾽ ἐεἴο κεράεσσεν 50 Γἰ ρ511. 

520. Ἑατίρ. ἴοη. 1146. ἐνῆν δ᾽ ὑφανταὶ γράμμα- 
σειν τοιαϊδ᾽ ὑφαί. Μαι(μἶδα ἴῃ ἀτδιηη. (τ. 5ἱ οοηίοΓ88., 
4886 αἰχἰί δ. 211. οχίτ. εἱ δ. 302. ἀυδία5 [αἰ856 νἱά6-- 
(τ, αἰταπὶ 5ἰηρυ αγὶβ παπιετγὶ οϑϑοὶ ἦν, δῃ [Ογπιᾶ 
ᾳφυδοάδηι ηππποτὶ Ρ] 0 Γ}15, νυ. ΒΟ κοῦὶ Αηθοα, Ρ. 1293. 
Ἐδὶ νϑγοὸ ϑἰηψυ αγίβ, φυὶ δὲ σοῃαϊοίοηθ υδυγρδίαγ, 
υἱ ργδοοοάδί ποιιὶηὶ, φαοά θ6η6 δηϊιηδάνουι ι Βαυί(-- 
Πδηημ5 ἰηῃ ἀτ. Τ. 1. Ρ. ὅ52. ϑαοηδοῖδί 06, ΟρίΠΟΙ͂, 
οἰΐδη ὙΑ] οἰοπαγί5 δὰ Ἠδργοαοί. Υ͂, 12. Ρ. 370. 531. 
ἀΐνογβϑᾶ 6586 0,605 118, 4υδὲ Ὠοτν 5 δὰ ΟΠ τί-- 
1οη6 πὶ σοΟηροδϑίβϑοί: Π6Π1Ρ6 Ρ. 271. (304. 6. [.[ρ5.} 
478 54. (497) 750 (059)., υδ]᾽ [4ΠΠ{{π|ν Ὠοτν 8. 8ι 
Πος 88πη6 Βοτγίθηβίθυβ υδἰ(δίϊ 8, 66 ἰδηίαπι δά ν6- 
Ἀπ εἶναι, 564 δὰ 4φιδονίβ 4118 γϑγθᾶ βρβθοίδί. Ἐβίᾳαθ 
δοο ἱρ588 γαῖΐο 56 θη δί15, 4φιυοὰ ΡΙπαδιίουμ αἰοἰαΓ, 
αἱ ἀυδίδ 511 ἰηἰογρυποίίο ΟἹ. ΧΙ, 4. Νίαιίτγαπι ἰ ργὶη- 
οἱρίο ογδιίοηΐβ γθοίθ ροίθβί ὐυϑθγθαπι βἰησῸ] τὶ πυ πιο ΓῸ 
Ροηΐ, πὰ} πῃ ὑπυπὶ (Ο]]δοία ΠΟΙ] οίθΏ5, 4186 
ἀοίηαο δχρ!! οδί᾽υ5 5: χη Ποδηίν δα αἰΐο ποις αἰ 8Π| 
ΡἰυνγΑ!}; ἢοη οἰΐδη) ροϑβίΐο ἴδῃ ποηλΐπ6 ΡΠ] 0Γ8]} ἀρίαπι 
οϑί γοῦθυπ Π0Ὶ ΘΟηγνΘηΐ 65 ἢαΐς ἡσμηθτο. ΘΟ 8π) ον 8 
τηοιηθηῖὶ 511 ἔριδες ἦν, φυοά εχ Αρρίδηο ἀϑδετί ἀτδη)- 
τηδίϊο5 ἰη ΒΕΚΚΟΥΙ Αηδοά. Ρ. 148, 4. ἀρογίαμη 681: 
ϑδ[15 ἰδπγθη νϑαπὶ ΘΟ ῃδοίογο δὰ ὈΊ] ΘΙ πιονοηάδηι ἴῃ 
δαποί. δα ΡΙυ ΔΓ ἢ υἱίδ5 Υ. Ρ. 142 506ᾳ. Ρὶυϑ ροη- 
ἀοεὶθ Ὠδδοῖ κωφοὲ δ᾽ ἣν προπάροιϑεν, 8] ] δία) 80 
Ἠοτοάΐδηο σπ. μ. λ. Ρ. 4ὅ. υδὶ ἰδπγηθη ἰῃ οοαΐςα 65 
κωφόν. Κλίμακες αυἱὰ 5]ηΐῖ, 560} 4568 ἢΪ5 ν ΓὉ 15 
ἀρφοϊαγαῖ: κλίμακες δὲ, αὖ ἐπαναβάσεις, παρὰ τὸ ἄνω 
τε καὶ κάτω αὐτοὺς (ἰΐὰ Θογ] Βοεηάαϊη ρτῸ αὐτάς) στρέ- 
φεσϑαιε ἐν τῇ μάχῃ. ἔστι δὲ εἶδος παλαίσματος ἡ κλῖ- 
μαξ. ΗμΒτοΒίαΒ : κλίμακες, πάλης εἶδος. Ἰάφιι ο5ῖ 
κλιμακισμός, οἱ γνοΓγθαπὶ κλεμακίέζεεν,) διακλεμακίζειν. 
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μᾺ ᾿ » ᾿ ΠῚ ς “«.. 
920 πλήγματα εἾοι στογὸς ἀμφοῖν. ΝΣ Αυπ ίσως α ὐεὐώσις 

ἐγὼ δ᾽ Τόὸμαρτῆ μὲν οἷα, φράζω. ον. 

---ὄ.--.-ρ΄ρΠ΄Π΄“ΠὋἝἷἝἪ.. 

Μειηγίηϊϊ οεἰΐδπὶ ΡΟΠαχ ΠΠ|, 155. Νόπιο ἰδηθη, 4.8]6 
ἢος ᾿ἰυσ΄δ6 “ΘΩ.5 65561, οχροϑαϊῖ. Ροβίίυπι ογαὶ, ηἰϑὶ 
[4110γ, ἰῃ 60, αἱ 4}8 ἀνογίογοί δάνθγθαγί ἢ. δία} ἃ 
ἴογϑο σοΟη]Οχαβ8, 4.858] Ρ6Γ 50δἴδιη, ἀοτϑυῃ 68 
ὁὀοηδοδηαογοί. Αρυὰ Ονάΐαμ Αὐμοίουβ ἰη ἀερβοτιὶ-- 
Ριΐοηο μαΐὰ8 ᾿ρ5105 οαπὶ ΗθγΓοῦ] 6 σΟγ δηλ 5, Μοίδη). 
ΙΧ, 51. φυδτίό οχαϊὶ πη ρ! χ5, Δἀαἀυεσίδα4ιθ 
Ὀνυδοιϊὰ δϑοϊνῖί: ἱρυ]θυπα 6 ὩΔηῸ (66Γ- 
αὶ πὐΐ δὶ νοῦ [δίογὶ) ργοϊΐηυϑ δυθγίϊί, 
ἰογοά00 ΟὨΘΓΟΒὰ8 π δ6858ϊ(. 5  4αυὰ [ἰᾺ468, 
(6486 οπίπι [ἰοΐᾶἃ αἰ “]ογῖὶἃ νοσΒ 4886 - 
γἰϊαγ) ἱπηροϑίϊο ργοβϑϑὺ8 πὶ ΐ ποηΐα νἱα6- 
ΔΓ. ΑἸΐὰ ἴῃ ἢδη6 γθπὶ Υἱάα δραὰ Ρ. Εαῦτυπι Αβοηΐδθί. 
ΠῚ. ἐδρ. 10. ει20, Ὀἰνογϑυῃι 681 ἐκ κλίμακος, 46 4ὰ0 
Εἰγῃ). Μ. Ρ. 322, 31. αυοά ηοη δὰ ἰ᾿υσίδηι), 564 δὰ 
Ρυφ!!δίυπι ρογιϊη οί. 

820. Γἰδτὶ νοίοθγοϑ δἷπθ ἱπίθγραποίΐοης, ἐγὼ δὲ 
μάτηρ μὲν οἷα φραζω τὸ δ᾽ ἀμφινείκητον οἷο. Ἐχ 6. 
Τατγποθὶ ἀοη46 τοοορίᾶ ἰπἰοΓραῃείίο οἱ τὸ δ. Αἰᾳαδ 
14 Ἰασὶὶ ΒΟ ΠΟ] 8.65, οαΐὰ8 866 γογθᾶ ϑυηΐ: ἐγώ, 
φησὶν, ἐνδιαϑέτως (ν. ϑ0}οϊ. δά Οεἀ. (. 486.) ὡςεὲ 
μήτηρ λέγω. Νᾶπι υορὰ Ἰεορίαν: ἐγὼ παρεῖσα τὰ 
πολλα, τὰ τέλη λέγω τῶν πραγμάτων, φοῦποί δὰ 
γο 00. [ηδρίδ σοιηρδγδίυγ "ΠΠἀ ἰη ΕἸ οίγᾶ ν. 23.). ἀλλ᾽ 
οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐδῶ, μάτηρ ὡςεὶ τις πιστά, μὴ τίκτειν σ᾽ 
ἄταν ἄταις. ὕὍπ [{ἰοτὰ ἰγαϊοοίδ βοτρϑὶ ὁμαρτῆ. [Ιἀ 
βίη}, σοηΐ αη Οἱ πὶ βίη! ἤδη 5 αϑαγραν  ἘαΓγ ρ 468 
Ηες. 8390. Ηΐρρο!. 1105. Ηεγδο]. [29. Οοηϊαπηοί πη, 
ἰηαυϊί ἐμογὰβ, οἱ ϑυμηπιδί 40.816 [ἀΘγὶϊ ΠΠΠπ|ιἃ οοτίδ-- 
θη ἀἰοο. Ταπι γοαἱϊ δὰ ἰηἰ ἴα 6ροαὶ, Πηΐτ486 ἐδΓη θη. 
[Δ ἀρρᾶγοί (Γ68 1105 υθῦϑ8, 4005 ἰη ΠΠ γὶθ ραγρογδιῃ 
οϑί καὶ στόνος ἀμφοῖν ρΡοΒ[[05 ἴῃ ρεἱηοίρίο Θροα! Ω0]-- 
οὐσᾶνί, {ΠΠῸ Ἰοσυμ συαὰπὶ ἢ 1586. πο ἰδ. υδὶ [8-- 
οἰ ο᾽δηὶ αἱ ἱπορί 551 π|6 ὉΪ8 ἰάθη ἀἰςογοίαγ. (φίθγαπι 
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τὸ δ᾽ ἀμφινείκητον ὄμμα᾽ νύμφας 
ἐλεινὸν ἀμμένει" 

κἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν, ὥςτε 
πόρτις ἐρήμα. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 

μος, φίλαι, κατ οἶκον ὁ ξένος ϑροεῖ 
ταῖς αἰχμαλώτοις παισὶν ὡς ἐπὶ ἐξόδῳ, 
τῆμος ϑυραῖος ἦλϑον ὧφ ὑμᾶς λάϑρα, 
τὰ μὲν, φράσουσα χερσὶν ᾿ἀτεχνησάμην, ππΝ 
τὰ δ᾽, οἷα πάσχω συγκατοικτιουμένη. 
κόρην γάρ, οἶμαι δ᾽ οὐκ ἔτ᾽, ἀλλ᾽ ἐζευγμένην, 

ΘΟὨΒίγ Οἴ10 γογθογαπι θδά6πλ 4886 ἴῃ [ρὶι. Τδυν. 844. 
τὰ δ᾽ ἐνθαδ᾽ ἡμεῖς οἷα, φροντιούμεϑα. 

521. Β0Π0]10 Ργδεῖχαπ ᾽ ἀμφιμάχητον ὄμμα γύμ--: 
φας. αυοὰ ὀχρ!!οδῖ ἰπίογργε8, ἀντὶ τοῦ ἥ περεμάχητος 
γύμφη, περιφραστικῶς. Υἱάε ν. 104. 

ὅ28. 1 ἰθτὶ ἐλεεινὸν) ῬΓῸ 40 ἐλεεινὸν ταοϑίίαϊ 
Ἐτίυγα 18 ὁχ ουϑογνυδίίοημο Ῥογϑβοηὶ ἰῃ Ῥγδεοῖ. δὰ Ηθα. 
ΡΟ.ΎΥ͂ΙΙ. 

529. Ταγη. ϑι6ρ}). Οδηΐ. εἱ 40δε ᾿δης ϑϑααπηίυτ, 
ὡς, 4υοὰ 5εγνανίί Βγαποκίαβ. 1,8. Β. ὥςπερ. Μοιι-- 
βγᾶπδ ΒΡΌΠΟΚΙΪ, οοἀα. θη. ΕἾοΓ. Ηδ1]. ΑἸα. εἰ ἐἀά. 
γοίί. ὥςτε. . 

ὅϑθ. Ργΐπιυ5 ΤΌΓΠΕΡΒ ἰπίογραηχίί, κόρην γάρ, 
,, οἶμαι δ᾽ οὐκέτ᾽, ἀλλ ἐξ ξευγμένην, ἀαῦπι ἴῃ δη(υϊοτί-- 
Βὺβ ΠΡγίβ ἀθοββθηὶ ἱπύοΓρα ΠΟ 0 Π68 ἴῃ τρραϊο ὙΟΓΒ. 
Μαϊὸ ΥΥδ ἢ 6] ἀϊυ8, κόρην γὰρ οἶμαί οὐκέτ᾽, ἀλλ᾽ 
ἐζευγμένην. ΒταποκίυΒ, κόρην γὰρ, οἶμαι δ᾽, οὐκέτ᾽, 
ἀλλ᾽ ἐξευγμένην. Νοῦ ἀο1ει Ποἰδηΐγα, αυοὰ Υἱτβο 6588 
ἀεϑί θγ 1016, 564 φαρά εἐδπ ἴῃ ἀοπη0 588 Πα 6δί. Υἱτ-- 
δίῃ 61, ἰπααὶϊ, Γοσορὶ. (Π0ῃ δυΐθ πη) 6556 Υἱ- 
δἰπο, 86 σοπουθαΐ886 Ρᾳ10) αἱ ηδιῖᾶ 
Οη08, ΟρΡρΓοΟδ τί οδυπι γυσίαπι θοηδΔ6 πιρη 5. 
Ιγη 686. 
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παρειςδέδεγμαι, φόρτον, ὥςτδ ναντίλος,. 
λωβητὸν ἐμπόλημα͵ τῆς ἐμῆς φρενός. 
καὶ νῦν δύ᾽ οὖσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ 

540 χλαίνης ὑπαγκάλισμα. τοιάδ᾽ Ἡρακλῆς, 
ὁ πιστὸς ἡμῖν κἀγαϑὸς καλούμενος, . 
οἰκούρί ἀντέπεμψε τοῦ μακροῦ χρόνου. φ κἔζμ. ἤεανι 3 γι. 
ἐγὼ δὲ ϑυμοῦσϑαι μὲν οὐκ ἐπίσταμαι 
»οσοῦντι κείνῳ πολλὰ τῇδε τῇ »νύσφ᾽ 

545 τὸ δ᾽ αὖ ξυνοικεῖν τῇδ᾽ ὁμοῦ, τίς ἂν γυνὴ 
δύναιτο, κοινωνοῦσα τῶν αὐτῶν γάμων; 
ὁρῶ γὰρ ἥβην, τὴν μὲν ἕρπουσαν πρόσω, 
τὴν δὲ φϑινουσαν" ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ 
ὀφθαλμὸς ἄνϑος, τῶν δ᾽ ὑπεκερέπει πόδα. 

537. Ῥοβὶ ναυτίλος ρΥΐπηι8 ϑ ΘΟ Ρἢ ΔΗ Ὲ5 ἱπίοΓρΡΌΏχὶϊ. 
Απΐο αὐτὰ ροϑβί λωβητὸν ἰηἰογρυησοθδίυν, φαυοὰ ροδίοα ᾿ 
οἰΐδαι ὙΥΔἰ οΠο] ἀἶο ρἰδουΐϊ. 00 διπί, αυδο αἰεῖϊ “1... 
Βοἰδηΐτᾶ, Ργαυπι, [ογοηάθμ δ᾽ δὶ ΟὨ 5 658609 αἰ ἢν, Ν " ΜΝ νος 
φυοὰ 56π16} εἱ ἱπιροβίίαπι 511; δ] θγαπι, 6586 06 ὁμσ8". 
θοδα πηθ 118 πιδί απι Γγαοίαπι. Φρένα οηΐπιὶ ἐπι] αι, 4. κῶν 
ᾳυοά ποι ἀοἴποεί! οἴδοίο 510 ογβὰ Βθγσαϊθη. «Ἃ--. ΄.-, «τῷ 

ὅ89. Ὠδ6 ἴογμμυἶϊᾶ μιᾶς ὑπὸ γλαίνης νἱάδηάῃβ ̓  ̓Ἄρτεν, ν"' 
Βογρίογιβ δὰ ΑἸἹοίρηγ. 1, 38. εἱ Μίβο. Οἶν85. νοὶ]. Υ͂. τὴς δε ῆς 
Ρ. ὅ9. Ἀθοίε Βευποκίυϑ ὑ ὑπὸ εἴ ν. 587. παρὰ βοτίρεί!. “. ὉΠ “6. 
γυΪ5ο ὕπο εἰ πάρα. Νυ}}ὰ ἴῃ 8 ]οοἷ8, 5] γοοῖα γϑοὶ-- ΩΝ 
ἰδηΐαγ, ροϑῖ ργδθροϑίοποπι ῥδιδβᾶ Πί. 

841. ἘτΙΟΙἰηἰΐ γοσθηϑὶ0 τελούμενος. 
ὅ42. Ἐπδίδιί 8 Ρ. 02, 39. (468, 48.) ἀθ γοῦᾶ- 

Βυϊο οἰκουρία: ἧς παρώνυμον τὰ οἰκούρεα παρὰ Σο- 
φοκλεῖ. ἅπερ εἰσὶν ὑπὲρ οἰκουρίας μεσϑοί. 

843. Ηοὸο αἰοῖϊ, Ποη Ρο558 56 Β0 σε ηδογὸ ΗθΓΟΙΪ!, 
406Π) 88606 διηογὶ Βισουθ 6 Γ ϑεἰδί, 

549. ΑΙά. τῶνδ᾽. Ιαπιΐηλε, Τατη. (δηί. οἱ ρ]6- 
ΓΘ406 δἰΐδε τῶν δ᾽. ϑίαρῃι. οἱ ρᾶιιοδ6 81186 δ᾽ οπιίί-- 
ἴπηϊ. Οοά. Βαι]. τόν δ᾽ ὑπεκτρέχεεν. Ἐπ. ὑπεκερέ- 
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δὅ0 ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι, μὴ πόσις μὲν Ἡρακλῆς 

95ὅ 

ἐμὸς καλεῖται, τῆς νεωτέρας δ᾽ ἀνήρ. ν 
ἀλλ᾽ οὐ γάρ, ὥςπερ εἶπον, ὀργαίψειν καλὸν 
γυναῖκα νοῦν ἔχουσαν" ἡ δ᾽ ἔχω, φίλαι, 
λυτήριον κήλημα, τῇδ᾽ ὑμῖν φράσω. 
ἦν μοι παλαιὸν δῶρον ἀρχαίου ποτὲ 

πεῖν. Ῥτγδοῖογ [αηἰΐηδηι ϑοσπηάδηι οἱ 56} 0} 8ϑίδηι., οχ 
φαυϊθὰ5 οσφαϊβ  ἰογοπὶ βογρίαγδπι ὑπεκερέπεε τ οΓ 0 
τοοορὶ: Ἐτγίαγα( 9. [οαυϊ οορ σοηί 5. Νδη 
Ζαυμπ ὧν ἀἰχδβοῖ, ᾳφαδϑὶ αἰταπ!4ι6, οἱ Ποτοϑοθηΐθη 
δοίδίοπι οἱ αἰίγᾶ Πόγο ργοζγοϑ58Π) ΘΟ ΡΓΘ 6 Π66η5, 
αἱ ρογροτγα ἀοθαοεῖί τῶν μὲν ---- τῶν δὲ, Βίδίϊηι ΠΠΠπὰ ὧν 
δα ρυϊαμ ἰδηίαπι γοίογί. 

ὅ51, 1,8. 1.0. [ὰηΐἰ. δεουπαᾶ καλεῖταε. Ἐπὶ 6ηΪΠ) 
[αἰαταπι καλεῖται, αἱ ἰη ΕἸοοίγα Υ. 970, ἐλευϑέρα καλεῖ 
τὸ λοιπὸν, καὶ γάμων ἐπαξίων τεύξει. Μ8]6 ΕἸ αἰ Κία 5 
ἴη ϑροοίπ). 5.5} 10. Ρ. ὅ. ἄν ἦ ὑτο ἀνήρ. Πόσις σοπίαχ 
οϑὲ σοηηυθδίο ἰυαποία8, ἀνὴρ ἰθ8, 400 υχοῖ [ταϊῖυγ. 
Τυοίαν Πἰργογαηι βογρίαγδπι Εαδίδί 5 ἢ. 420, .3 4. 
1371, 438. 1984, 58. (219, 10. 1516, 50. Οἀ. 11, 33.) 

ὅ82. Υογθὰ οὐ γὰρ ὀργαίνειν καλὸν αἴεγί ΕιδίΔ-- 
ιπἴὰ5 ρ. 792, 94. (707, 26.) Νοίδηδαμπι γογὸ ὀργαένεεν 
ῬΓῸ ρᾶϑϑῖνο αἰδοίη, ἰγδϑοὶ. 

584. ΠΡ τί, ἢ δ᾽ ἔχω λυτήριον λύπημα, τῇδ᾽ ὑμῖν 
φράσω. ϑ6| 0] 4568: λυτήρεον λύπημα. ἀντὲ τοῦ, 
τῆς λύπης. Ἑαϊίοτ Βοπιδηὺβ δα ηἀϊ ἴαμα. ϑ΄6Πδοῖίδ- 
ΓΒ, υἱ ΑΡΓΘΘΟἢ 105 δὰ ΑΘΘΘὮΥ]. ΠΙ. Ρ. 194. λυτήρεον 
ἢἷς δοσαϑβϑδιίναπ ΓοβοΓ ραίαῖ, π18[6 ΔΙΈΓΟΩ5 εὐμαϑὲς 
8 σοηϑίταείαμ ν. θ14.- Μαυδαγανίαβ δά Οδά. (. 500. 
οἵ Ροκβοηυϑ ἂρ. Κἰἀἀ. ρΡ.219. λυτήριον ραδϑῖνο αἰοία 
Ρυϊδγτυηῖ. Αἱ μθγυθῦβα ἰοφυθγοίαγ, δὶ 86 ἀΟ] ΓΘ Πὶ 
58 Δ] 6 η], ΠῸ0. ΓΟ Θαπὶ ἀο]ΟΓ8 ἤάῦογο αἰσογεῖ. 
Υἱαοίυν λύπημα νοίι5 πηθηἃ 6556, 50γ θᾶ δὰ ργδβοθ- 
ἀρης[5 νοσ δ θα} ἰη τ π| ἃ γγδηίο. Βοαυϊτ 5 ΠοΠΊθη 
48816 τέχνημα. Υ6] κήλημα. Ηδος ροδϑι!. ΥἹά. ν. 575. 

δῦ. ΨΥΔΙΙΟΒο]αΐὰ5 ἀγρίου οοηϊθεὶί, 4φυοα Πθῃ ᾿ 
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ϑηρός, λέβητι χαλκέῳ, κεχρυμμένον, 
ὃ παῖς ἔτ οὖσα, τοῦ δασυστέρνου παρὰ 
Νέσσον φϑίνοντος ἐκ φόνων» ἀνειλόμην, 
ὃς τὸν βαϑύῤῥουν ποταμὸν Εὔηνον βροτοὺς 
μισϑοῦ᾽ πόρδυε χερσίν, οὔτε πομπίμοις 
κώπαις ἐρέσσων, οὔτε λαίφεσιν γϑώς. 
ὃς κἀμὲ, τὸν πατρῷον ἡνίκα στόλον 

ἀοθυΐθθε δὴ Ἐτγίατγα(ἶο γοοὶρὶ, ὃχ 60 δρρᾶτγοί, αυοά 
ϑομδοίεγαβ δἀηοίανίϊ, ΠἰΡεηΐεγ ἀγϑθοοθ παλαιὸν εἰ 
ἀρχαῖον σοῃϊθηβογο: 4υ6πὶ υἱὰθ δὰ Ρ] πἰΐ Ἐρίϑβί. 
Ρ. 148. ΝΣ 

5571. ΥἹἱάο δά ν. 539. 
ὅ060. Ουοτγοηΐϊάεπι δυϑηιθηίὶ 615] βίδα Ταγη δὶ 

οὐϊείο Ἰηΐ}}1, δΔηΐο8 οαι1558Π|. 
502. ὕεη. Β. Τ΄ εἱ Τπηΐϊ. βθοαπάα τὸν ͵ πατρῷον 

ἡνίκα στόλον. ΑἸά. εἱ ΓΕ χυδο τῶν πατρῴων ἡνίκα 
στόλων. Βνγυηοκία5 ἀδαϊ, τῶν στόλων πατρῴων ἡνίκα, 
πιθίγο οὐ βΓδηλ Δί 6 ΓΟραβηδηία. ΒΟ ΠΟ] 5685: ἡνίκα 
στόλον ξὺν Ἡρακλεῖ. στόλον φησὶ τὸ πλῆϑυος τῶν 
ἐν τῇ οἰκίᾳ δούλων τε καὶ ἀδελφῶν. ἡνίκα οὖν καταλε- 
ποῖσα τὸν οἰκον τοῦ πατρός, ἔρημος ἐπηκολούϑησα 
τῷ Ἡρακλεϊ. Ῥοτϑοηθδβ ἴῃ ΜΟΓῸ]]. ΤΙ 68. Ρ. 294. εα. 
ΜΔ}. »»58η8 681 Ἰεοίῖο (044. τὸν πατρῷον ἡνίκα 
στόλον, ἷ. 6. διὰ ϑἶνο κατά. ΑΠα]δ6: διίδη ἀθ6ἀ, ΟΓ 
οοπάἀιποίοάα, ΒΥ Ὺ [Δί τ.“ Νοη νἱάθο, 400- 
πηοᾶο ἢδθς 6} }Πρ58]5 ἀε[επαϊ ροϑ811. ϑομδείογαβ ἰοεὰπὶ 
δὶς ἰηϊογργοίδπαππι Υἱἀ ογἱ δἰΐ: 4 υ πὶ ρ Γ 5 Π|1858 
Ἠδότου] θα ΡΥ ἃ Π) ὈΧΟΙ ΒΘΟ4ΈΌΘΓΘΙ. Βοοΐθ. [ἢ 
ΒΟΟΒΘΏΘΓΘ ΔΡΡΟΒ  ἰΟΠη18,Ο αἶα 8 ἜΧΕ ΠΡ] νἱ 46 ἑη ΜΑΙ 86 
ἀτγδπηη. τ. ὃ. 432, 4. 5] ρῬ]εχζαμηα4α8 γί συ} 8 ἀθ65, 
οδ 588 ἢδ60 681, φυσὰ ἔετε δ᾽ ψαδ, ποη, αἵ πίε, οογίἃ 
γθ8 ἱπάϊεαίατ, ΝΟ 6ηἰπὶ 8] 4081 πκἰϑ5 ΟΠ 6}, 564 66 Γ- 
ἴδηι, 4 ΒρΟη588 Πηδῆῇϊ(0 Πι858 651, αἰοἰί. Ασοαϑδίίνὶ 
Πἰ ὃχ δτονίιαία φυδάδηι αἀἰσοηαΐ οτἱΐ, ΓΟ ργορτίο 5ἷς 
οορίαία : φασι ρδίγ 8 πιϊβϑϑίοθ θὰ Ρ6Γ[166- 
Γθη), οἱ ΠΘΓΟΌΪΘ ΠῚ ΟΣῸΓ ΘΘαΌΘΓΟΓ. (θη Ἶν08 



“δι “ἐς 

»ν τιρρκδ 

570 

ἘΝ ̓ ῳ νεθραν 

ΝΗ ΠΝ 

π 

" ες φεεα ς 
ερενν ίε να ἄς ΟΣ τ πεεν διλὰε ὦ, ἔβα μα ΩΣ ἀεννε} Ὁ 

,Κὶ 

" εἰ κε ν . , ἐὰν γὰρ ἀμφίϑρεπτον αἷμα τῶν ἐμῶν ἧς , ΜΝ 

923 ΤΡΑΧΙΔΝΙΑ͂Ι. 

ξὺν Ἡρακλεῖ τὸ πρῶτον εὖνις ἑσπόμην, 
φέρων ἐπ᾽ ὦμοις, ἡνίκ ἦν μέσῳ πόρῳ, 
ψαύει ματαίαις χερσίν" ἐκ δ᾽ ἤὐσ᾽ ἐγώ, 
ὦ Ζηνὸς εὐθὺς παῖς ἐπιστρέψας, χεροῖν 

ἥκεν κομήτην ἰόν" ἐς δὲ πνεύμονας 
, στέρνων διδῤῥοίζησεν. ἐκϑνήσκων δ᾽ ὁ ϑὴρ 
τοσοῦτον εἶπε᾽ παῖ γέροντος Οἰνέως, 
τοσόνδ᾽ ὀφήσει τῶν ἐμῶν, ἐὰν πίθῃ, Ζ 
πορϑμῶν, ὁϑούνεχ ὑστάτην σ᾽ ἔπεμψ' ἐγώ. . ἡ 

ιν τῶ 

᾿ σφαγῶν") ἐνέγκῃ χερσίν, ἧ μελαγχόλους 
ἔβαψεν ἰοὺς ϑρέμμα “ἀεϑναίας υδρας, , 

“ « ᾿ τὼ κα ΡΟ. ΝῊ υ» 

Ζ ζ... δξε οαἷκαὰ 
χῃὶ ροδαθταηί, εὖνες ΠΕΎΝΝ ἰηἰεγργοίδι! ογδηί, ᾳὐοά ὑΜ " 
Υ6] Ἰος 8. 400 ἢδ6ο γὸχ ροϑἰϊδ 6ϑί, [880 π| 6556 ἀγϑαϊῖ. 

567. Μειρθγδηδο οαπὶ ΑἸὰ. οἱ 1 Π01}18 8} 1|5486 
πλεύμονας. ΑἸ οοἀα. ἴῃ χφυΐθυϑ Υεη. οἱ 6αἀ. Ττὶο]}- 
πἴδηδα πνεύμονας, αυοὰ ρῥτγδοίογοπά πη Υἱἀ δ δί.Γ 
Βτηυποκίο. Ἀρείθ. ΄υσμ) δἰίογαπι ΠΠὰ γα βᾶγο 511. 

δ08. 8080110 ργδεῆχυπι ἴῃ οἀά. νεϊί. διαῤῥοίζη- 
σεν: ἀπὰ6 σοηϊ οἶδ ἔπ 556 αἱ Ιοβογοηΐ, στέρνων διὰ 
δοίζησεν. 

5710. Υ̓́ρῃη. Τ. οἱ πιᾶγρο Τύτη. πύϑῃ. 6]ο588 ἴῃ Τ. 
ἀκούσης. ΑἸά. Ἰυπίΐϊηδε, οἱ 40.868 οχ Ηἷδ ἀποίδο, πιϑῆῇ, 
ῬΓΔΟΙΟΡ εἀ, ϑἴπι. (οἰϊπδεὶ Ραγίβ. 1528. ἴῃ φῦλ ῥεἱαιαπι 
πίϑῃ, φυοά ἃ Τύγτηοθο τοσθρίπηι. 50}}0}18568 : ἐὰν 
πύϑῃ. γράφεται, ἐὰν πεϑῇ 

511. ΟΜΕΩθεδαδο ΒΤΛΒΘΙΙ ν ἃ. 1.ἢ. Βατ]. ΑἸὰ. 
Τυπίίηδο οπι αἱ σ᾽. 

δ74. Β0Βο] ἀΒί68 : ϑρέμμα «Δερναίας ὕδρας: πε 
φραστικῶς ἡ ὕδρα. Νεορδαίοπι υ}}0 ἰὰ ἐχθπιρ]ο0 σοὴ 
ταδτὶ Ρο586 τείαϊδο ΡΙδίο ἀ6 Ἰεϑᾷ. ΥἹ1. Ρ. 770. ἢ. νῦν 
δ᾽ ὡς ἐγγύτατα τούτου ποιεῖν δεῖ περὲ τὰ νεογενῆ παί- 
δων ϑρέμματα. Θρέμμα ὕδρας 8 γνοηθηῦμπὶ ἀἰσογοίαξ, 
δου δ οηάη) 65561 μελάγχολος ἐός. Ουοὰ ΠΡ τὶ παρ πὶ 

ἧς ̓  . ἄν. 
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ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον " 
τῆς Ἡρακλείας, ὥςτε μήτιν᾽ εἰςιδὼν 
στέρξει γυναῖκα κεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον. 
τοῦτ᾽ ἐννοήσασ᾽, ὦ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν 
κείνου θανόντος ἐγκεκλεισμένον καλῶς, 
χιτῶνα τόνδ᾽ ἔβαψα, προςβαλοῦσ᾽ ὅσα 
ζῶν κεῖνος εἶπ᾽ καὶ πεπείραται τάδε. 
κακὰς δὲ τόλμας μήτ᾽ ἐπισταίμην ἐγώ, 
μήτ ἐκμάϑοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ" 

μελαγχόλους ἰοὺς ἰΠ80]6η{188 ΠΌΠΛΟΓΟ Ρ]ΌΓΔ]Ϊ δίγᾶ γ6-- 
6 ηᾶ ἰη[6}}}αἱ ροϑία]δῖ, 4.86 Ὠγ ΓΔ γὰ ΠΟΓΪ ἐπλπ} 56 Ὁ, 
πὖ 5: ῸΔΓΘΠΣ ΡΟΏΘΓΘ ΠΟ] 5586 νἱἀοδίυγ ροοίᾶ, Π6 15 
βαρὶ ἴδπι Υ. 07. πηοηηοτγαίδη) ἰπάΐοδγο ρα ϊδΙΡοίΓ. 

577. ἴῃ τηρὍγ. οο04. δι]. ΑἸἀ. [υπίἰη}5 οἱ οα. 
Τατγη. 681 στέρξαι. Α ϑίορἢδπο Βο]οθοὰπι στέρξῃ ἰηίτο- 
ἀποίαπ, νηΐ 1} 4145. 1.8. 10. Β. Τ. Βγυποκία5 στέρξει, 

ὅ80θ. Προςβαλοῦσα ϑ80}ο]} } 8568 ᾿ΒίογργΓοίδίυν, καί 
ἄλλα τινὰ συμμίξασα. Ἐρδεῖο 0. δοίογυβ δἰΐθη ἀθ ἢ 5 
οἴηηἶΐδ, 4086 Υἱνβ 1116 ἀἰχὶϊ, σοηΐογεὶ ἢ) 6Ὼ8 
Υ. 082 8.64ᾳ. ΑἸΤογγὶ ροϊπεγδί ν. δ44. Ὁ] 'ρδε 86Πο- 
᾿Ἰαϑί68 προςέβαλεν ἰηϊογρτγοίδίυγ συνῆκεν. 

581. ϑομιο αβίθβ: καὶ πεπεέῤανταει τάδε. 
κατεέργασταν, τετελείωταε καὶ ἤνυσται. Εἰ 5ἷο δεῖ, 
ΡΓΔΟΙΟΡΎΥ͂. ὕη. ἴῃ φυΐθυ8 681 πεπείραται. ΜοΪραῖδΠ) 
ργοθᾶνὶ Βομδοίοτιβ δὰ Ὠϊοηγ5. ΗΔ]. 46 σομρ. νογῇ. 
Ρ. 35ὅ. ΕΔ 51 νογὰ οδί, Ηοιηθγὶ θσθρ)ο Οἀ. ΧΙ, 37. 
ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανταε, 5'. Ἰοσα5 6586 
Ρυΐϊδηάυ5 ογἰῖ, ὕϑι.8 65ἰ 1118 νογθϊ ἴογια Ῥίπάδγι8, 
πἰ 1η πιο} 1ςἷ5 ἐγδρι ογύχα δγγὶ ρο58886 υἱάθδίαγ. [ἢ ἀϊ-- ᾿ 
γΟΓΌ 15 υοΓοοῦ αἱ δά πηΐ588 [χα οεἰῖ. ΟὐδϑΓα πεπεέραται,, 
ἰοηϊδία) 651, τοοορὶ. Οὐδ ἱποοπδίἀδγαίθ οοηΐΓᾶ 
ἤδη ΒΟΥ ρίυΓδη ργο]δίδ βυηΐ, αἰ Π714ἰ ΑΥΙ Β ΟΡ δηΪ5 
ἀλλ᾽ οὖν πεπειράσϑω γε ἴῃι ὙεΒρί5 1129. Κακαὰς τόλ- 
μας αἰοἰϊ ἀγίε8 πιδῷῖο88. 4086 πΠοσοΓὰ ΗΘΓΟΙ]  δαϊ [0186 
Ροϑδϑίηϊ. 

7 
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94 ΤΡΑΧΙΝΙΑ,. 

φίλτροις δ᾽ ἐάν πως τήνδ᾽ ὑπερβαλώμεϑα 
τὴν παῖδα καὶ ϑέλκεροισι τοῖς ἐφ᾽ Ἡρακλεῖ, 
μεμηχάνηται τοὔργον, εἴ τι μὴ δοκῶ 
πράσσειν μάταιον᾽ εἰ δὲ μή, πεπαύσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
αλλ εἴ τις ἐστὶ πίστις ἐν τοῖς δρωμένοις, 
δοκεῖς παρ᾽ ἡμῖν οὐ βεβουλεῦσϑαι κακῶς. 

4 ΗΙ Α ΝΕΙῚ ΡΑ͂. 
οὕτως ἔχδι 7 ἡ πίστις, ὡς τὸ μὲν δοκεῖν 
ἔνεστι, πείρᾳ δ᾽ οὐ προρωμίλησά πω. 

ὅ84ά. 1Ὀτεὶ ἐάν πως. Ευπίδι μα 5 Ρ. 799, 3. (710, 
30. ) Σοφοκλῆς δὲ τὸ εἴπου εἰς τὸ ἐὰν ποι" μεταλαβών, 
καϑ' ὁμοίαν ἔννοιαν φράζει τὸς φίλτροες ἐάν που 

τήν δ᾽ ,ὑπερβαλώμεϑα. μεμηχάνηται τοὔρ- 
γον, ἤγουν ἐμηχανησάμεϑα τόδε; ὅπως τόδε τι ἀνύ- 
σωμεν. Ὀἰϑογί6η ἰθγ 651, ἐὰν που, 81 [οτίθ: ἐὰν 
πως, δἷἱ 4ὺυο πη060ο. Οειδγαπη ᾳυοὰ Ἐυβίαιπΐαθ γ0Γ- 
80πι ὅ8ῦ. οπιίίΠ, πο φυοά ουπὰ ποη ᾿οχοῦὶΐ ν᾽ οί τ 
π σδι5δἃ ἔυ 586, δοὰ αυοὰ 60 ΠΟὴ ΟΡ5 ΠΑΡ Θθδῖ. 
Θέλκτρα δυίδηι τὰ ἐφ᾽ Ηρακλεῖ Ὠοη δαηΐ ὁΔάθπ) 4186 
φίλτρα, 566 {ΠΟΘ γᾶθ φαΐθα5 [016 5ἰδὲ διηογοπὶ οΓ-- 
0}15 σοῃοί το νἀ διΌΓ. 

ὅ8ὅ. Βα. ΒίορΒ. εἰ χαῃδθ ἢδηὸ Β64αηίαν τοῖς δ᾽. 
γε. τῆςδ᾽. Οοά. Ηδη]. Ταγη. οὰπὶ δη 4015 τϑοίθ 

581. Βτυποκίαϑ οαπὶ πιο πη δγϑηΐβ δὶ. ΑἸ. [αηϊ. 
ρῥγίογο πεπαύσεται. 1. 1}. Β. Υ. Τ.΄ Ιυπΐ. 566. οἱ 
00]. πεπαύσομαιε. 

500. ϑθηδὰ8 οβϑῖ: ἰΐᾶα αὐάθῃηῃ οοιμῃμρᾶτγδίδᾶ 
οϑί ΓΙ ἀποΐδᾶ. υἱ ἰη το, 408η ογΓαάδιη (8 6 πὶ 
6586, 564 Βοηἄπηι θχρεγίδηι 5ΐπ). Ῥτγορίογθᾶ 
ὡὡς ἀϊοῖι, Ώ0Η ὥςτε  φαοά φυοηΐδηι οἰοοίαι οἰ ρηϊοδί, 
8ΔΌ Ποῦ ἴοοο ΔΙ Θηα 65ῖ. 

591, Οοἀ. Πα]. οὐπι νοίὶ. Πδγ5 πω. Το  ηἰδηὶ 
Πη8]6 που. 
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ΧΟΡΟΣ. . 
ἀλλ᾽ εἰδέναι χρὴ δρῶσαν, ὡς οὐδ᾽ εἰ δοκεῖς 
ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕΙ ΡΑ͂. 
ἀλλ᾽ αὐτίκ εἰσόμεσϑα" τόνδε γὰρ βλέπω 

590 ϑυραῖον ἤδη" διὰ τάχους δ᾽ ἐλεύσεται. 
μόνον παρ᾽ ὑμῶν εὖ στεγοίμεϑ', ὡς σκότῳ , 

Ἀν νὰν ' Υ̓ νι 

αἰσχρ᾽, ἥν τὸ μὴ πράσσῃς πότ᾽, αἰσχύνῃ πεσεῖ. ἐκ φο, ΠΝ 
ΔΙΧΑ͂Σ. ΣΝ 

τί χρὴ ποιεῖν; σήμαινβ, τέκνον Οἰνέως,Ἠ 
ὡς ἐσμὲν ἤδη τῷ μακρῷ χρόνῳ βραδεῖς. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕ 1 ΡΑ͂. 
6000 ἀλλ αὐτὰ δή σοι ταῦτα καὶ. πράσσω, Μίχα, 

ἕως σὺ ταῖς ἔσωϑεν ἠγορῶ ξέναις, 

592. Ῥιτο οὐδ᾽ εἰ 604. ΗΔ1]. εἰ μὴ. 
ὅ90383. ΒοΒοΙ δδίθϑ: ἔχοες ἄν γνῶμα. ,“7ράφεται 

ἄγνωμα. Νϑίῖρε ογίαπι ΠοΟ πηεπάππι Θχ ἄγ γνῶμα. 
Ἀρυά δυϊάδπι ἴῃ ν. Μέσος, χαΐ ν. ὅ90 ---93. δἰδοτί, 
γνῶναι Ἰεβίιαγ. Νοίδηααπι γ6ΓῸ γνῶμα ΡΓΟρΡτὶθ ἀϊοίαιπι 
46 σοφηϊ 016. οα. Ηδι]. “πειρωμένους. 

᾿ 597. 10 τὶ ὡς σκότῳ, κἂν αἰσχρὰ πρασσῇς. οὔποτ᾽ 
Ὑεέυτοαν αἰσχύνῃ πεσεῖ, δ βθηΐθηι.ἃ Ποη 5010π| Δυδγαᾶ 65: 

δ ἦν. ΠΟῊ κἄν αἰεὶ ἀοΒθοθαΐ: 564 εοἰἶδπι ἰυΓρὶ5 ρ]}8-- 
Π6406 Μ ἱησοηΐο οἱ πηοῦίθη5 Βοίδπίγδο 8] 16 η8ἃ. 86 
ΡΓδείεγθδ ΓΘΡΌ βη8η8 ϑαργὰ ἀϊοίῖ58. Νόη ἰυτρ]  ] 15 
ὉΠΠπ5, 884 ᾿δΔηΐϊυπη) οἸδηεϑίζηϊ, οἰαθᾳαθ ἰηηοςσθηί 5 
νἱδὶ δυ ἡ {161} 5: ὶ ὁοηΒ0[ἃ ἐδῖ: ὁχ χῇο δρογίαπι 681 ἐδ πὶ 
δυΐ ἀἴοθγο ἀεθυΐδδβε, ὡς σκότῳ χἀν μή τι πράσσῃς αἰ- 
σχρόν, αἰσχύνῃ πεσεῖ, δαί αἸχ[558 » ὡς σκότῳ αἰσχρ᾽ . 
ἦν τε μὴ πράσσῃς πότ', αἰσχύνῃ πεσεῖ: Ἀ. 6. ἤν τε 
αἰσχρὰ πρασσῃς ποτέ, ἥν τε μή. 

ὅ990. Ταγαϊ βϑαπ)ὰ5, ἰηχαϊί, ἰδπὶ 60 ἴ61|- 
Ροτθ, ᾳφυοά ἴῃ οοἸ]οφαοπάο εἰ νδ]αΐο 6 π 40 
ὑγἰ ν Π] 05. 
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ὅπως φέρῃς μοι τόνδε ταναὐφῇ πέπλον, 
δώρημ᾽ ἐκείνῳ τἀνδρὶ τῆς ἐμῆς χερός. 
διδοὺς δὲ τόνδε, φράζ᾽ ὅπως μηδεὶς βροτῶν 
κείνου πάροιϑεν ἀμφιδύσεται χροΐ, 
μηδ᾽ ὄψεταί νιν μήτε φέγγος ἡλίου, 
μήϑ᾽ ἕρκος ἱερόν, μήτ᾽ ἐφέστιον σέλας, 
πρὶν κεῖρος αὐτὸν φατρερὸς ἐμφανῶς σταϑ εἰς 

602. Υαΐξο φέρεες. Βευηποκίαβ ὃσ ἰγὶθα8 οοἀά. 
οἱ Τυπίΐηὰ ϑοουπαάδ φέρῃς τοϑιϊἰαἱϊ, Οοἀ. Ηδι]. φέρῃ. 
Ὠείΐηάο ᾿ἰδτὶ τόνδε γ᾽ εὐυφῇῆ πέπλον. ἘπΒίδι 15 ̓ . 
599, 44. (710, 30.) ὅτε δέ ποτε καὶ ἐπὶ ἀνδρείου μα- 
τίου ὁ πέπλος τίϑεταε, δηλοῖ που Εὐριπίδης, καὲ Σο- 
φοκλῆς δὲ ἐν Τραχενίαις, ὃς τὸν ᾿Ηρακλέους χιτῶνα, ὃν 
ἔβαψε Δηϊάνειρα τῷ ἐκ Μέσσου φαρμάκῳ, καὶ εὐαφῇ 
πέπλον λέγει, καὶ καενὸν πέπλωμα, καὶ ἐνδυ- 
τῆρα πέπλον, καὶ θανάσεμον πέπλον. ἴῃ]. 
ΒΌΡΓΑ ϑογρίαπη α. ϑ0}0]} ϑἴ68: εὐυφῆ πέπλον. 
ἐσχνονργῆ. οὐκ εὖ δὲ τὸν ἀνδρεῖον χιτῶνα πέπλον φησί. 
γρ. δὲ ἀϊφῆ, ἀντὶ τοῦ λεπτοῦφῆ. Ἠΐης ταναὔφῆ. 
λεπτοῦὐφῇ δρυ Ρμοίίαπι, ϑυϊάδηι,, ΗΘΘΥΟ ἶππι, δρυά 
θη φυϊάδοι ροΓΡΟγδηὶ τανοῦφῇ 8οτρίαπι, δὰ ἢπης 
ΒΟρΠΟΟ}18 γογβαπι, ἴῃ 400 οἴἶδηι γε οἴθηδαΐ 651, ρ6Γ- 
εἰπογο ρυΐογε υἱὰϊὶ ὙΥαηἄογι5. ἱπ Οοπηπιοηίαίΐοηθ 46 
Β0Πο] οτυ ΒορΡ 0618 δυοσίογ [δίο Ρ. 20 564. 

007. 8.0} 8165: μήτ᾽ ἐφέστεον σέλας. ἀντὶ 
τοῦ, τὸ κατ᾽ οἶκον πῦρ. ἔρκος δὲ ἱερόν, ὁ βωμός, ἢ τὸ 
ἑερόν. ὝΘΥΘΟΓ Ὧ6 ργδαϑβίθί 811 ἰῃἰογργοίδίϊο, ψαᾶ σέλας 
ἄς Ἰυπιΐπο Ρ6Γ [δ πο ϑίγδη) ᾿πηΠ|1580 ἰη.6}} αἱ γ. Ηας 
οηἶπι Βροοίδγο Υἱἀοπίν νογθᾶ Ἐυϑίδιἱ! ρ. 1908, 39. 
Οἀ. 758, 48.) ἰστέον δὲ ὅτε σέλας, οὐ μόνον πυρός, 
ἀλλὰ καὶ ἡλίου" ὅϑεν παρὰ Σοφοκλεῖ ἡ ὁπή, ὡς ἐν ῥη- 
τορικῷ εὕρηται λεξικῷ, παρὰ τὸ σέλας φασὶν ἐμβιβάζεεν. 
ἡ δὲ χρῆσις καὶ παρὰ «“Τυκόφρονε. 

008. Μοιθγᾶηδο Βιυηοκὶὶ, 1,4. Ὁ. γοη. ΑἸ. 
Ιππίΐηδο φανερὸς ἐμφανῶς. (04. Β. ἐμφανὴς φανερῶς. 
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δείξῃ ϑεοῖσιν ἡμέρᾳ Ταυροσφάγῳ. 
οὕτω γὰρ ηὔγμην», εἴ ποτ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους 
ἴδοιμι σωθέντ᾽ ἢ κλύοιμι πανδίκως, 

. στελεῖν χιτῶνι τῷδε καὶ φανεῖν ϑεοῖς 
ϑυτῆρα καινῷ καινὸν ἐν πεπλεματι. 
καὶ τῶνδ᾽ ἀποίσεις σῆμ ̓ ὃ κεῖνος εὐμαϑὲς 
σφραγῖδος ἔρκει τῷδ᾽ ἔπ᾽ ὄμμα ϑήσεται. 
ἀλλ ἕρπε, καὶ φύλασσϑ πρῶτα μὲν νόμον, 
τὸ μὴ ̓ πιϑυμεῖν, πομπὸς ὧν, περισσὰ δρᾶν" 
ἔπειϑ᾽, ὅπως ἂν ἡ χάρις κείψου τέ σοι 
κἀμοῦ ξυνελϑοῦσ᾽ ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ. 

Εὰ. Τατη. φανερὸς ἐμφανής. ἙἘάὰ. ΒίθρΒ. φανερὸς ἐμ- 
φανεὶς. Ἑά. Οδηϊ. φανερὸν ἐμφανὴς. 6 εοἰἶΐδηι Τ. 
ΒΌΡΓΔ 50Γρίο ἐμφανῶς. δίθρμδπαβ Αἀπ. ἴα βοφῇ. 
Ρ.61. οἴδηι αὑτὸν φανερὸν ἐμφανῶς Ἰορὶ δἷῖ, Βγαη- 
οκί5 ἀ6ἀϊϊ φανερὸς ἐμφανῆ. 86}}011ἃ 516: πρὶν κεῖ- 
νος. πρὶν αὐτὸς ἐκδυσάμενος ἐπὶ τῆς οἰκίας φανερὸς 
καὶ ὑπ᾽ ὄψεσι πάντων προελϑών. Τυϊο  ηἶπ5 : ἐμ φα- 
νγὴ ς σταϑ εἷς. πρὶν ἐκεῖνος ἐνδυσάμενος ἐπὶ τῆς οἰκίας 
ὑπ᾽ ὄψεσε πάντων προέλϑῃ, καὶ δείξῃ ἑαυτὸν φανερὸν 
τοῖς ϑεοῖς ἐμφανῶς σταϑ εἰς. 

011. Πανδίκως οὐπὶ Β64υθ δ 5 νυΐδο ὀοηΐαη- 
εἴθ δὰ Ριδοορ θη τοι} ΠΟΘ ε"]]πὰ5. 8:16 ἴδηι 
Β0ΠΟ] 85.658, ἰηἰογργοίδία 5 ἀνενδοιάστως. 

0138. ΜΚεῖνον Δ] ΘΠδΓΪΐ 10 140 1 55}0]. ἴῃ Ν, Τ. 
γ0]. 1. ρΡ. 813. 

610. ΒΡυθΟΚΙαΒ (επιθγο βία} εἴ ΠΡ σφραγῖδι 
ϑέμενος τῇδ᾽ ἔπ ὄμμα γνώσεται. Ἐγγδηΐ αυΐ δ᾽ 80 εἐ- 
μαϑὲς τορὶ ρυΐϊδηί. ϑοπίοπιί οϑὲ ὅ κεῦνος εὐμαθὴς 
ὄψεται. Νοαθθ ὁΡ85 ΒΙΠ ΘΓ ΘΟ σοηϊδείγᾶ σφραγῖ- 
δος ἕρκει τῷδ᾽ ἐπὸν μαϑήσεται. Οποὰ ΒορΒοοίεΒ ἕρ- 
κος, Ἐαηίρίἀεε! ἰῃ ΗΙρροϊ. 864. περιβολὰς σφραγισμά- 
τῶν αἰχὶϊ. 

ϑορῆ. Ῥοΐ, Κ΄. 7 
" 



- 
, ΤᾺ 
“.- 

ε 

620 

62ὅ 

᾿ 

98 ΤΡΑΧΙΜΝΙ.1. 

ΔΙΧΑ͂Σ. 
ἀλλ, εἴπερ Ἑρμοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην 
βέβαιον, οὔ τι μὴ σφαλῶ 7 ἐν σοί ποτδ, 
τὸ μὴ οὐ τόδ᾽ ἄγγος ὡς ἔχϑι δεῖξαι φέρων, 
λόγων τὸ πίστιν ὧν ἔχεις ἐφαρμόσαι. 

ΔΗΠΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
στείχοις ἂν ἤδη. καὶ γὰρ ἐξεπίστασαι 
τά γ ἐν δόμοισιν, ὡς ἔχοντα τυγχάνει. 

ΧΑ͂Σ. 
ἐπίσταμαί τε καὶ φράσω σεσωσμένα. 

ΔΗΖΑΝΕΙΡΑ. 
ἀλλ οἶσϑα μὲν δὴ καὶ τὰ τῆς ξένης ὁρῶν 
προςῳφϑέγματ᾽, αὐτήν ϑ' ὡς ἐδεξάμην φίλως. 

020. Ἐϊδίδιμἰὰ5  Ῥ. 808, 18. (729, 12. ) πάντως δὲ 
εἰκὸς καὶ ϑείους καὶ ἱεροὺς εἶναι τοὺς μὴ μόνον ἑρμαὶ- 
κῶς κηρυσσοντας κατὰ τὸ, Ἕρμ οὔ τήνδε πομπεύω 
τέχνην βέβαιον, ὅπερ ὁ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ κήρυξ 
“ίχας φησίν. Πομπεύω Ὀγουΐοῦ σοηδίγυχὶ τ συ τέ- 
χνην) αἱ 50] 1}1|π| ἴῃ Βαϊαϑηγοάϊ νογἷ5. Ἐχρ] δι 5 
ἀἰοᾶ5, δὶ πιδη ἀδι}8 ρου ΘΕ Θη ἀΐβ ΘΓ 60 8Γ- 
ἰοὺ ΜογουΓί!. 

621. Μη. οὔτοι. 
022. Οοἀά. ᾳαϊάδηι ομϊπηϊ οὐ. 
028. 18 τὶ προςδέγματ᾽, ἐχοθρίο ] Ηδι]. φυὶ προς-- 

δίργματ'. ἴῃ 1,8. Β. ΤΟΥ͂. Τατη. αὐτήν θ᾽. Οπιιίαηι 
οοίοτὶ ϑ'. β6Βο]]5[ε5: προς δέγματα. ὑποδοχάς. 
λέγει δὲ ὅτε οἶσϑα πῶς φιλοφρόνως αὐτὴν προςζηκαάμην. 
καὶ τοῦτο δὲ ἐπαγωγὸν πρὸς. Ἡρακλέα," εἴγε τὴν ὑπο- 
νοουμένην φιλοφρόνως ὑπεδέξατο. ΜΥαπάρτγυδ, φυοά 
αὐτὴν ὨΟἢ 580 [060 ροϑβἰίαπ) Υἱἀογεοίαγ, ἀραϊί καὲὶ τὰ 
τῆς ξίνης ὃ ὁρῶν, προςδέγματ᾽ αὐτὴν ὡς ἐδεξάμην φίλα. 
ΝΟῺῊ 68ί ηἶδϑὶ ὃχ Π06 [060 οοβξηϊΐαηι πρόςδεγμα. πιὰ 5 
Δυΐθαι ΘχεΠ!ρ}15 πρόςφϑεγμα, αυοὰ Βἰο γοβιϊ απ πὶ 
ἰυάϊοαν!. 8.618, ἱηααϊ,, οἱ νἱαἰδι} θᾶ ΡΒ6Γ6- 
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11 ΧΑ Σ. , 
τὶ δε ἂν ἄλλο 7 ἐννέποις; δέδοῤκα γάρ, Ρ’: ἜΣ 

680 ὥςτ᾽ ἐκπλαγῆναι τοὐμὸν ἡδονῇ κέαρ. δε ἀμ Ν σὺν ἀν σ 
ΝΟ μοὶ ΣᾺ ἃ ε . 

τ 

δτίηδο Δ]] ο4αἷᾶ, ἱρδδη 488 4 δη) ἃπ|168 ΓΕ- 
σΟΡοτγΐίμ. 

29. [10 τί: ΤἿΧ. ὥςτ' ἐκπλαγῆναι τοὐμὸν ἡδονῇ [- ΕΝ 
κέαρ. ΔΉ]. τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο γ᾽ ἐννέποις ; δέδοικα ; γὰρ μὴ 
πρῷ λόγοις ἄν οἴς. Ηδρο Πεἰδηΐτδο γερὰ χαΐ 80 ἰη-- 
ἰογργοῖ θα5 Ποη 1η{6]16ἰ8 6556 ἀἰεί!, Ὑ͵υπάοτῃβ, γο- 
ΓΘΟΡ αἱ 'ρ56 5815 ᾿πί6! }]χοῦὶϊ. Νδῶ 5 ἀἰσογοὶ θ6ΐ8-- 
Ὠἷγᾶ, ρΡΓδοῖου 1118 υθγὸ Πἶδ1] 6ϑἱ φυοὰ ἀδ Ππ6 
Ἡοτου!]ὶ ΓΟΙθ ΓΔΒ, ᾳυοά ο81 δε ἰδηῖ Γοῖθτ, 
Πο0η δέδοικα γάρ, 888 δέδοικα δὲ ἀΐσοτα ἀρ οθδῖ, φυΐδ, 
δὶ ἀ6 Α]ΐφυο πιοία 5110 εἷδ ἸΟΌΘΓΟΙΠΓ, ΠΟ ἤποιη ἃ06- 
γοὶ οο]]οαυΐο, 564 ἀϊεοτγοῖ δὰ αυοα δαῖ 1,16 ἤδη Γ6- 
ϑΒροῃάοτγο, δαί ᾿ρ8δπ) δ᾿ 'φιϊὰ δΔάάογο οροτγίεθαὶ. Αἰᾳυΐ 
ἰογἰηδηάαπι ογδί οΟἸ]οαυϊθπι [189 αἰ Ωο0η ΓΟ] οἵο φαοά 
δαϊοογοίαγ ἤθη [Δοίαπὶ 6556 Δρράᾶγογοί, [ἃ πὶ υἱ 60 Ὁ 
δϑδβοοῦί8 6556 [1686 ΓΟ Δα 0 ν6Γ88, «αἱ ὁχ 8646 58 
ΒΌΡΠΙΟἰ.5 εταΐ, χαρὰ ασπιὶ ΡῈΣ ΘΓΓΟΓΘΙΔ δέδοικα ρτῸ 
δέδορκα βογίρίαπι θ65861, νἱδ5 ογαί ἢ οἰδηΐγδθ 6586 ΟΠ] 
οἰυϑαθο αἷς 5 ΘΟΙΔΘΓΟΓΘ. [τ ἰιδβεγαί 1116 Γ[,ἰἰτ8πὶ 
ν. 622, Πηϊίϊαπιᾳαδ νἱάἀογὶ ροίεγδὶ δο]]οααϊαμ υογϑὰ 
θ206. Αἱ Βεοβίίδηθ, α Δηχὶδ δηϊημΐ, ἰδηλθη δα ἰοἰΐ 68 
4πδ6 ἀϊοῖί ν. 027. 628. Ουοά δηϊπιδάγνοείθηϑ {6 ἢ} 8, 
αἱ 8ο[ἐπΐ Δυδαηΐθ8, Βυπιααΐα νἱ 8 ἃ] ἰὰ ἃ ἀϊοϊϊ, το- 
ΒΡΟΠάΘΏ8 5[π18] οἱ δὰ ὁρῶν, υυπὶ ἀἰοὶ! δέδορκα γάρ, 
εἱ 84 ὡς ἐδεξάμην φίλως, χασπι 56 βᾶα]ο ρέγίαϑυαι 
Δβϑθυεγδί. Ταμῃ γογοὸ θοἰδηΐγα δὰ Ππἀ τὶ δητ᾽ ἄν ἄλλο 
γ᾽ ἐννέποις τεβρομάβηθι πιδηἀδὶ ααΐὰ ἤθε γε}11. Νϑ4αθ 
Θηΐ μὴ πρῷ λέγοις ἄν γθγθη 8 οϑί, βθἀ ἰυδοηί 5, 
Δ6486 ορίδιίνα8 εἰ ἄν ὃχ μὴ ρΡδγίίου]ᾶ Ρϑπάθηι, βοά Πος 
ἀϊεἰΐ, λέγοις ἃ ἄν μὴ πρῷ τὸν ἐξ ἐμοῦ πόϑον, πρὶν εἰδέ- 
ναε τἀκεῖθεν εἰ ποϑούμεϑα. Ττδηβροβί!ο ΥΈΓ888 00η- 
Πρ δίαγ 60, φυοά αἰϊου! Ροεἴδ βου ρϑίβϑϑοί, ὡςτ᾽ ἐκ- 
πλαγῆναὶ γ᾽ ἡδονῇ τυὐμὸν κέαρ. (Οδίοτθπι συρὰ ἴῃ 
γυ]ραία βογίρίατα ὁδί δέδοικα μή δαπὶ ορίαἰϊνο οἱ ἄν 
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ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
μὴ πρῷ λέγοις ἂν τὸν πόϑον τὸν ἐξ ἐμοῦ, 
πρὶν εἰδέναι τἀκεῖϑεν εἰ ποϑούμδοθα. 

ΧΟΡΟΣ. 

. Ὁ} στροφ ἡ ἁ. 
ἐαερ α Ὦ ναύλοχα καὶ πετραῖα 
Ε : ἀειῖ. ϑερμὰ λουτρὰ καὶ πάγους 
ὦ θϑῦ Οἴτας παραναιδτάοντες, οἵ τὸ μέσσαν 
ΠΊῸΌ Π Μηλίδα πὰρ λέμνων, 
ον 4 αψκίας. χρυσαλακάτονυ: τ ἀκτὰν κόρας, 

τὰ κως πορνα ἔνϑ' Ἑλλάνων ἀγοραὶ 
φ ανα ππ Πυλάτιδες κλέονται, 

ἀντι στροφ ἢ α. 
640 ὁ καλλιβόας, τάχ ὑμὶν 

οοπἰυποί! πη ΠΟ. ρυβηδγο οὑπὶ ἰοαίνυβ ΚΓΔΠ.Π18 1105 
Γροία πηοηποῦδὶ ΘΟ δοίογαβ, ΧΟΠΟΡΒΟΩ 5 Θσθ 0 10 
8105 'ῃ ΑΠΔΡ.Ὗ, 9, 28. ουἱ Δα αἱ ροϊυοταῖ Τπυογάϊἀ 65 
1, 93. 

031. Υογογὶ υἱ ουν Ὠοίδηΐγα 6 [0186 ἀηογα ἰη-- 
ἐθη508 ΗοΓΟΌ 68 Π0}1{ υχογὶβ 5 δἱ ἀ 68] ἀθγί πὶ Ομ Π6-- 
πιογδγὶ, οἱ [ογίδϑ56 26 ἱπάπδί αυλάθη) πιΐ588π) Δ} 6ἃ 
γοϑίθπι : αυᾶτο ἔὰπὶ ἀοπαπι αἰοὶ ἀ6 ἅπιογα 8580 νυ]ῖ, 
φασὶ νϑϑιΐβ {ΠΠ}8 υἱ υἱοῖα8 ΗἨδγο [68 'ρ586 εἶμ 81)-- 
ρίεσυϑ ἐχροίδί. --- ΜοαΙθτᾶπδ Βγαποϊεὶ, οοἀ. Ἠδε]. 
ΑΙὰ. Γαπιΐηδε πρῷ. (σα. Υεη. εἱ Πἰτὶ Ττῖο"Ππίδηΐ πρώ. 

032. (οα. δι]. ποϑούμενα. 
0380. Τιϊο ηἶὰ8 πάρ. (Οοἰοτί τὶ παρὰ. 
037. Αγιθηἰϑί τ 1η16}}Π|α 1 ΒΘ. ΠΟ 8868. Αρίῖ5 

ἀοσοι Μυθαγδυῖα8., ομλπο υἱ εΐησπ ἢ{{{|8 Δ 86 58ΟΓΌΠῚ 
ἴα!|986, δυσίογο ἈΡοΙ]οπΐο ἈΒοαΙΪΟ Ι, 571. “Ἄρτεμιν, ἢ 
κείνας σκοπιὰς ἁλὸς ἀμφιόπεσκεν, ῥυομένη καὶ γαῖαν 
᾿Ιωλκέδα. 6 ἘΒΟΓΙΟΡΥ 5 Ποτγοάοίι5 Υ11, 176. 

639. 1|Ὀτὶ καλέονται. δεῖ κλέονξαι υϑετα- 
νἴπϑ: γ. Μοηΐς. δὰ ΑἸοοϑί. 49. 

᾿ 
, “ Γ΄, , Γαι ιν, ἥν τὴς " μον Νὰ } ΝΕ - . ᾿ 

ΝΒ μος 
“4« [2 

Φ Σ ἡ ακινν . ἔκεν ἐδ 
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αὐλὸς οὐκ ἀναρσίαν 
᾿) - 4 3 ’ 3 Α ’ 

ἀχῶν καναχὰν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ ϑείας 
ἀντίλυρον μούσας. 
ὁ γὰρ Διὸς, “Ἱλκμήνας κόρος, 

θ4δ σεῦται πάσας ἀρϑοτᾶς 
λάφυρ᾽ ἔχων ἐπὶ οἴκους" 

σεροφὴ β. 
ΗΕ ὃν ἀπόπτολιν δἴχομεν 

ἐν υμὰ ἐτερὺς πάντ᾽ ἐς δυοκαιδδκάμηνον ἀ ψουσαι 
χρόνον, πλάγιον, ἴδριες ὀὐθέν" | 

δ 650 ἀἁ δέ οἱ; ἰφίλα δάμαρ τάλαινα. ταῤοινεν ὅποι 
ΔΙ δυρτάλαιψα οδίαν, 
ὦ [ὩμῈ ἂνις με. πάγκλαντος δὲν ὥλλυτο" ΝΞ 

Ν δ᾽ ζ4ρης οἱ στρωϑεὶς ἐξείλυσ᾽ θ ότρ ὴν δι 
ωωὭω ΟΣ 

θ42. 11Ὁτ] ἐάχων καναχὰν. Ἐ]Πιλ5] 685 δὰ Ηρτδοὶ. 
702. ἀχὼν. 

θ43. ᾿Αντίλυρον ἰάθπι ΄υοὰ ἐσόλυρον. 
θ4ά. ΑἸΑ. εἰ 664. γεῖξ. “ἡλκμνήνας τε κοῦρος, 

Ῥτδοίογ [ππί, 560. ἰῃ απ 681 αἱ [η 1,8. 1,8. Υ. Β.΄4λ- 
"μήνας τε κόρος. ΤτΙΟἸ πα 5 Δλκμήνας κόρος, 5ἴη6 60- 
Ρυ]ὰ. Ῥοβί Διὸς ἱπίθγραηχί! Νεαΐα5. Α41}18. ῥ] δου! 
ΠῸὸη ἰπίογρυηρί, υἱ 511 [οΥἱβ ὁχ ΑἸομπηθηᾷ γ6] Α]ΟΙΘηδΔ6 
ὁχ ἴογϑ {11π8. 

θά8. 1|0τί πάντα δυοκομδεκάμηνον. ἘΒοΙΒ 5 
πάντᾳ, ἰῃ 400 811 δοορηίαπι ΘΟΥΓθχθγαηὶ. 5680] 18-- 
Βί68: ὃν ἐκτὸς εἴχομεν τῆς πόλεως εἰς δωδεκάμηνον 
ἀναμένουσαε. Αροτγίαπι ε8ι πώντα ΠσΟΓΓΘΟΙΟΓΙΒ 6558, 
φυὶ πάντες βου ρίαι νἱάθ 8 ἢ0η δηϊπιδαγογίογαί ἰά 
868586 πάντ᾽ ἐς, Ἰα τεροϑυΐ. 

050. Μὶάα Ὀ[55. 46 δείαίο ΟΥρ᾿ιοῖ Ασροη. Ρ. 790. 
6ὅ2. Ἐτίυτα(υ8 απ Βτυποκίο πάγκλαυστος. 
θὅ8, (οἀ, Υεη. οἰστρωϑ εἰς, 4υδπι 50 Ρί ΓΔΠι 

ἴδ πὶ ϑί6ρ8 ΔΗ ΘΟΙΠΘΠΟΓΑν. ΜΌΒΩΤΑΥ 5. σΟΗΪΐ-- 
οἰοθδὶ αὖ στρωϑείς:. 88η6 ᾿ἷσ Ὀ6]] τ Ὠθἢ υορά ο0π- 

Ν ΟῚ 

οὐ βέεκεγο ΝΣ 
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ἰ ἐπίπονον ἁμέραν. 
ἀντιστροφὴ β. 

ἀφίκοιτ᾽, ἀφίκοιτο" μὴ 
σταίη πολύκωπον ὄχημα ναὸς αὐτῷ, 
πρὶν τάνδε ποτὶ πόλιν ἀνύσειξ, 
γασιῶτιν ἑστίαν ἀμείψας, 

οἰίδίαπι, 86 ἃὰ ᾳυοὰ οοπἤοοίαμῃ 65586ΐ, αἀἷοὶ ἀοθοθδί. 
Νες τοοῖβ β0 ΒΟ} 8568: μανεὶς ὃ περὲ τὴν Οἰχαλίαν 
'πόλεμος ἐξέλυσεν ἡμᾶς τῆς ἀνίας, ἣν ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέ-- 
ρας εἴχομεν. Νά ΗΘΓΟΙΪ 5 ροί5 ᾿ΔΠ0Γ68 οχρυβηδίᾶ 
Οοςοδ8}14 Πηἰ 6556 ἀἰσαπίαγν : νἱάο ν. 709 864. 164 564. 
14 π0}]8 ταυἱδίδ ΠΠἰ6 τὰ ργδοθοῖ βου ρίαμῃ σοα. θη. νῦν 
δ᾽ ἥρης οἱ στρωϑείς: πα ης 6] πὶ σοη ἴθ ἴα πὶ 
δία] 1 οἱ ἔπ ο Δ οταμ. οἰπάθ  Βτὶ ἐξέλυσ᾽, 
ἴῃ 4π0 ᾿ἰδοπίος δοαυ βο ΓΘ πη }8. 81 Ρ6Γ πιοίγαπι [166-- 
τοὶ. Τδιηθη, αυῦμ υἱχ ἀπ ἰᾶτὶ ροδϑὶΐ φαΐπ χα 5118 
ΔΙΏΔη8 ϑ0Ρ0Π006168 ἐξεέλυσε Βοτίρ56 "1, ΒΟ τοϑίϊ αἱ. 8:6 
Τμποοοιϊίυ5 ΧΧΙΥ͂, 17. ἀ6 ἀτδοοηΐδυδ: τὠ δ᾽ ἐξεελυ-- 
σϑέντες ἐπὶ χϑονὶ γαστέρας ἄμφω ὠμοβόρως ἐκύλεον, 
Θγο αἱα5 50 1Γᾶ58 6586 ἀΐ66η5, πἰ ΘΧροΓΓΟΟὐὐ8 ΘΟΓΡΟΥθ5 
88 ργοιμῃουογθηῖ, Ἐσοάρῃ πιο60 ἰοσαΐα5 ΟΥἀΐὰ5 ΗοΓ. 
ΧΠ, 8. ἰὰπο 4.6 ἀϊδροηϑβϑδηΐ ποτ} ἃ [δίδ 
ΒΟΓΟΤΟΒ ἀοθυστδηΐ ἔμ505 6Υ0] 1586 Π1605. 
Οοίογαηι οἰ5] εἶ Ὑ ΓΒ 5 Υἱ ἀοΥὶ ροία81 οὁχ {ΠῚ 5 Π10]05515 
ὁοηδίδγο, ἰΔη16} (αἱ Βα ὰ Γγ ΓΘ Ὰ8Β (Δ αἱ ΘΠ οἰπηΐο- 
ΓΒ ΠΌΠΊΘΓΟΒ 6556 Ραΐθπ, βί ἤᾶος, νῦν δ᾽ ζἄρης οὗ στρω- 
ϑεὶς 5ἰπὶ Δι  α.5 ΙΒΟΒΙ ογγβορίουβ, (φαΐ Ἰοἰα8 ἴπ 56- 
ὁαπάὰ οἱ φυδτγία 5018 0ἃ Ὠᾶνοί, ἐξείλυσ᾽ δαΐθη) Π10105-- 
ΒῈ5 Ρτὸ ογθίίοο, ἰάθοααο οἷα ἰη ργἰ πᾶ 5.114) ποίδπάυϑ, 
αἱ ογο 6015 651 ᾿ΠΙΘΓ ΒΟ ΒΟΥ ΒΟ 005 ἴη ΕἸοοίγᾶ Υ. 507. 
518. Νάπι ἃ. Ὠίηδογῆυδ., αυἱΐ δὰ Οεά. (0]. 1500. 
ΙΔ] 05815 0585 6556 ἰγᾶρί605 οἱ σομηϊοο05 ραΐαν, υδὶ 
βδϑρὶ8 οοπί ηοίδ6 {68 Ἰοηθ86 5.118 86 ἱπν ΘΠ ΓΘΗΓΕΓ, 
5011} 0)8ἃ5 ΠυΠΊΘΓᾶ556., ΠΟ. ΥΟΥδὰ Υἱ ΘΓ 6586 ΠΠΘη508. 

057. 1 τὶ πρὸς πόλεν, Ἐτίαυτά (5 ποτὲ πόλεν, 
[οτίδ8586 γϑοῖθ. ΤῸ] 1 Π|} ΓΟΟΘη510 πρενή. 
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ἔνϑα κλήζεται ϑυτήρ᾽ 
ὅϑεν μόλοι πανάμερος, 
τᾷ πειϑοῦς παγχρίστῳ συγκραϑεὶς 

ἐπὶ προφάσει φάρους. 
“ΗΙ]ΙΑ͂Ν Ε ΤΡΑ͂. 

Τυναῖκες, ὡς δέδοικα, μὴ περαιτέρω 
πεπραγμέν᾽ ἦ μοι πάνϑ᾽, ὅσ᾽ ἀρτίως ἔδρων. 

ΟΡΟΣ. 
τί δ᾽ ἐστὶ, Δῃάνειρα, τέκνον Οἰνέως; 

ΔΗΠΑ͂ΝΕΙΡΑ͂. 
οὐκ οἶδ᾽ " ἀϑυμῶ δ᾽, εἰ φανήσομαι τάχα 
κακὸν μέγ ἐκπράξασ' ἀπ᾿ ἐλπίδος καλῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 
οὐ δή τι τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων; 

661. Π5τί: τῶς πειϑοῦς παγχρίστῳ συγκραθϑεὶς (-... ὃς “ν 
ἐπὶ προφάσει ϑηρός. ϑ0}ο] 8886: πανάμερος: ἀντὶ γ. αἶνον μεν κα 
τοῦ τὴν σήμερον ἡμέραν ἔλϑοι τῷ πέπλῳ τῆς πειϑοῦς νὐ ἀν ριων; 
ϑελχϑεὶς ἐκ προφάσεως τοῦ Ἱνέσσου κατεσκευασμένῳ. κα σὰ ντς 
πειθοῦς δὲ πέπλῳ εἶπεν, ὅτι γέγονεν ἐπὶ τῷ μεταπεί- ὑρ ἸΟΝΝ 
θεῖν καὶ μετατιθέναι τὴν Ἡρακλέους γνώμην ἐπὶ τὴν ᾿ξ “ἔτ "Ψ 
Δ [ηϊάνειραν. εὐμενὴς ἐν τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ ἔλθοις εἰς ἔρωτα ἤ ἀλη, τοις 
τῆς γυναικὸς διὰ τὸ τοῦ Νέσσου φάρμακον. πα Υ χρὶ- ἴΩ δ «ΟΥ̓ 
στῳ. λεΐπεε τὸ πέπλῳ, συγκεκραμένος καὶ ἁρμοσϑ εὶς τν τὶ Ρ' 
τῇ πειϑοῖ τοῦ ϑηρός. ΗΙ πἰϑί παράμερος ἰοβεγαηί, “.. “᾿ δι 
118}]6 δ5ιπΐ ἰηἰογργοίδί,. Νδηὶ πανάμερος συγκραϑεὶς ““ 
681 ἐπ ΟΠ 6 ἔθ ρ8 Θ0Π0 1} 8. ῬτῸ τὰς, αυοά 
Ῥαῖοθί ἱπερίθ δάϊβοίαπι δὰ πειϑοῦς 6556, Βοῦρβί τᾷ, 
ῬΓῸ ϑηρός δαΐθηρ οχ Ν. Ηδαυρί! ὁοηἰδοίατ φάρους. 
Πρόφασεν φάρους νοϑίοῃῃ ἀΐοὶϊί ἀοπὶ ργδοίοχία πι15-- 
βδίῃ: εδπ) ϑυδάε]α ρϑγιποίδπι γοῦδί, ἰγδηϑίδίο δὰ 
φργδείθχίαπι, φαρα ρτορτίθ ἀθ γθϑίθ ἀϊδοπάπηι ογϑί. 

θ08. Τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων ὨΟΘῊ Θχ ΟΠ}15880 
ἕνεκα φοπάεί, υἱ β080} 5.68 Ραιαί, 8608 ἃ ρῥγδθ66- 
ἀξηίο ἐλπίδος. 

π΄ εν 

.«" 
“- 

᾿ ΠΩΣ “- 

μὰ 
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ΔΗ]ΠΑΝΕΙΡΑ͂. 
μάλιστα γ᾽ ὥςτε μήποτ᾽ ἂν προϑυμίαν 
ἄδηλον ἔργου τῷ παραινέσαι λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 
δίδαξον, εἰ διδακτόν, ἐξ ὅτου φοβεῖ. 

ΔΗΙΑ͂ΝΕΙ͂ΡΑ͂. 
τοιοῦτον ἐκβέβηκεν, οἷον ἂν φράσω, 
γυναῖκες, ὑμῖν ϑαῦμ ἀνέλπιστον μαϑεῖν. 
ᾧ γὰρ τὸν ἐνδυτῇρα πέπλον «ἀρτίως 
ἔχριον ἀργῇτ᾽ οἰὸς εὐέρῳ πόκῳ, 

070. Ὕδη. ἔργου. ϑυρτᾶ 50 ρίο ὡν. 
072. 101 οἷον ἄν φράσω. Ἐτίατα 5 ἢν φράσω. 

Ἐπρο}15 Πόλεσεν ἔτ. 23. ὦ δίσποτα, καὶ τάδε νῦν ἄκοι"- 
σον “ἄν φράσω σοι. Υν. Ὠο051}. ἀ6 Ρᾶρε 5. 1]. αἱ νἱ- 
ἀοδίαγ΄ ἄν 86 γδὶ ρο0556. 564 τροοσία 50} 011 85165: ϑαυ»-- 
μαστὸν καὶ οἷον οὐκ ἂν τις ἐλπίζοε παϑεῖν. γρ. δὲ καὶ 
μαϑιεῖν. 80 Πσοὶ δος ἀϊοϊ!, οἷο» φράσω ἀνέλπιστον 
ἂν ὃν ὑμῖν μαϑεῖν. 

073. ὙΓΟΙ ἶΝ τοοθηβῖο παϑεῖν, 4πυ0ἀ 68. οἰ 8 πὶ 
'ἴπ Β. Τ᾿ ὕοη. δεἀὰ οοα. ΗδΔ1]. οατὰ γοῖί. τ 5 μαϑεῖν. 
ὑυυχᾳαο πιοηηχογδὶ β΄ ΘΠ οἰ Ϊδδίθ5. 1.8, λαβεῖν, ΒΌΡΓΔ 
ΒΟΡΙΡΙ5 μ 9. ᾿ ' 

074. ᾿Ενδυτῆρα πέπλον δχ ἢ. 1]. ἀἴτετί Επθίδί!υ8. 
Υἱιάθ δά ν. ὅ98. ΜίγΠοο ογγδηΐ ἱπίδγργοίθϑ ἰη οχρ} }- 
οδίίοπο οἱ πα 8 γοοδθ}}, οἱ οοφηδίογπῃι, ἐνδυτόν, 
ἐνδυτός, ἔνδυμα : χὰδ6 οῃγηΐα ΠΟῊ 5120} 16Ἷ 16 Ὁ ἀ6 ἰη-- 
ἀυπηθηί8, 564. ἀθ ογπδία ἱπεθ} ἰᾳοηἀἃ βππίι. ΥἹἱάΘ 
Ὠΐ58. 1. ἀ6 ὁοτο Εὐὺιηδηϊάσπ Ρ. 12. 

075. ΠΚΕΙΌΤΙ Οἴμηθ8, ἀργῆτ᾽ οἱὸς εὐείρω πόκῳ. 
ΒΡνΌΠΟΚΙ8 οχ Ὑ]᾽ κοι σοηἰθοίατα δα ῬΠοθη. 9θά. 
εὐεέρου ἀθαϊΐ, χυοά οχ ΡΕγγηϊοΝ ργδθοορίο Ρ. 148, εἱ 
ἴῃ ΒΕΚΙ. Απροα. Ρ. 80, 18. εὐέρου 80 ΘΠ ἀπὶ οτγδί. 
Τοῖδ ἀδιεϊνὶ ἱ Αἰεὶ ροοίδε 6] βογαηί, οογία δοίαμ ἰὰ 
δ8ἰ ρογᾶγο. Νοίδο βυῃηί αἀἰβρυίδείοθ5 ΕἸ πι51 6 [ἢ 
Αἀά. δὰ Ηδτγδε!. 698. φυΐ πόκον Βου Βεπάσμ ρα δ δὶ, 
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τοῦτ᾽ ἠφάνισται, διάβορον πρὸς οὐδενὸς 
τῶν ἔνδον, ἀλλ᾽ ἐδεστὸν ἐξ αὑτοῦ φϑίνει, 
καὶ ψῇ κατ᾽ ἄκρας σπιλάδος. ὡς δ᾽ εἰδῇς ἅπαν, 
ἡ τοῦτ᾽ ἐπράχϑη, μείζον᾽ ἐχτενῶ λόγον. 
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τὸ φάρμακον τοῦτ᾽ ἄπυρον ἀκεῖνός τ ἀεὶ 
ϑερμῆς ὁ ἄϑικτον ὃν μυχοῖς σώζειν ἐμέ, 
ἕως ἀν ἀρτίχριστον ἁρμόσαιμί που. 
κἄδρων τοιαῦτα. ψῦν δ᾽ , δὲ ἦν ἐργαστέον, 
ἔχρισα μὲν κατ οἶκον ἕν δόμοις κρυφῆ 
μαλλῷ, σπάσασα κτησίου, 'βοτοῦ λάχνη»" 
κἄϑηκα συμπτύξασ᾽ ἀλαμπὲς ἡλίου 
κοίλῳ ζυγάστρῳ δῶρον, ὥςπερ εἴδετε. 
εἴσω δ᾽ ἀποστείχουσα, δέρκομαι φάτιν 
ἄφραστον, ἀξύμβλητον ἀνϑρώπῳ μαϑεῖν. 
τὸ γὰρ κάταγμα τυγχάνω ῥίψασά πως 

087. Ἱποοπδίἀογδίο ΕἸΠι51 618 δά ΜαγκΙδηαΐ 80ρ- 
ΡΙσαπι ν. 916. ἕως νεν ῬγῸ ἕως ὧν 50ὙἼ}] ἰᾳ 96 Π5 5ρί τὶ -- 
ἴππὶ Δα αἰ αἰ 8118. Αἱ πογαπί 4αἱ ποη Βοβρίῖ68 5θπῖ ἰῃ 
Οτδοοβ βογρίογθαβ ἕως ὧν οἰΐδπι ορίδιϊνο ἰαᾳπρὶ (Υ. 
ΒΟΒ πο ἀ6Γ. δά Ρ]δίοπίβ οἷν. ΥἹ. ρ. ὅ01. (.); φαΐϊᾳαθ 
οοξὶίδηΐ αυϊά ἰϑίδ Ἰοφυθπα! [οτηᾶ δἰ μη οθίαν » ἰ5[6]- 
ΠΠφοπΐ οπιῖ550 ἢΐ6 ἄν ἰῃ οὐοα]ο σαδίοἀϊοηάαπι Ρτδθ- 
αἷρὶ ΘΥΓΌΓΟ πῚ ΠΟ. 08486 ἀππὶ υϑ50ςΓἃ 60 6886. Ποἰδηΐγᾶ, 
864 υβ4ὰ6 ἀσπὶ δἃυὶ 088 6586[, αυοα Ποτὶ ποη ροϊαϊΐ, 
δαΐ αἰογοίαν, ααοα ἀθϑαγάυπι ε8ί. 

089. Νδἕ 4αΐβ δαΐ οαπὰ ΒΙΠΟΓοκῖο κατ᾽ οἶκον ἐν 
δόμοις ᾳταίδα πορ  κοης86 {τἰθαδί, δυΐ σοηϑοοσίδγὶ 
11 ροΐ 1556 ποροῖ, πιο πλ ΠΥ} αυ8650 ἰηΐ8 ἰῃ ἀοηη0 
σΟμοἰανΐδ, σαδίου]δ, 6685 6556. 

092, Ὑοτγθᾶ κοέλῳ ζυγάστρῳ αἴδταηι Επϑίδί 8 
Ρ. 906, ὁ. (9360, 49.) Εἴγηι. Μ. ρ. 412, 28. Ζομᾶγδβ 
Ῥ- 962. φαΐ ξύλῳ ̓ ξυγάστρῳ μιαδοῖ, σοπιπιθιλογδία8 'δπὶ 
ὙΔΙΟΚοηδτίο δὰ ΑἀοηΐδΖ. Ρ. 38. Ιη ὥςπερ θη γαγίδηϊ 
Ηἰδγὶ, οἰδὶ βογί δὲ ροίεγαὶ ᾧπε 

6θὅ. Ἐπϑίδι 5 δὰ Οἄνγϑ8. Ῥ. 1399, 614. 1414, 28. 
(32, 17. ὅ2,11. } ἴπ Β. Ι. καταγμα ἰηϊογρτοίδίαγ ἰδῆ δη 
ὈΔΙΙΙΪ ΠδῖΔΠῚ, τὸ κατεεργασμένον ἔριον. 864 ΠΟ 6886 
ΒΟΡΒΟΟΙ6πα ρτορτίε Ἰοσαίαπι, [Π]8 οδίοπἀπηΐ, σπάσασα 
κτησίου βοτοῦ λαχνην. 

“- 

Ϊ ι »"ἴ 4". } 

" [ 

" 

! “ἦς δε ἰχἴ τὰ ξρε σα ει Τστανν 
«νι Ἄχ ἢ ᾿ 
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τῆς οἰὸς, ᾧ προὔχριον, ἐς μέσην φλόγα, 
3 - 3 9 «ε “ « 3 3 “4 

ἀκτῖν ἐς ἡλιῶτιν᾽ ὡς δ᾽ ἐϑαλπετο, 
{ «Ἅ ἴνέ 4 Α , ’ ῥεῖ πᾶν ἄδηλον, καὶ κατέψηκται χϑονί, 
μορφῇ μάλιστ᾽ εἰκαστόν, ὥςτε πρίονος 
9 , 5. Ἃ , 32 -“ ᾿ 
ἐκβρώματ᾽ ἂν βλέψειας ἐν τομῇ ξύλου. 

ὔ “Σ“7΄ὦἬ0 - 

τοιόνδε κεῖται προπετές. ἐκ δὲ γῆς, ὅϑεν 
᾿ 3 3 [4 [4 3 ’ προῦκειτ᾽, ἀναζέουσι ϑρομβώδεις ἀφροί, 

γλανκῆς ὑπώρας ὥςτε πίονος ποτοῦ 

ὅ90. ΘοΘΓᾶθα5 ΠΌΠΟ γογϑαπι ΟὉ ΘΟΙΒ ΓΟ ΘΟ ΠΘΙῊ 
ὙΟΓΒοΓαΠ, βαθροοίαπι Βαθοθδί, ηἰδὶ Ἰοσογοίαν φλόγα 
ἀκτῖνος ἡλιῶτεν. ἴῃ θΘδηάδῃ 56ηἰοηςίδηι ἰπΠοἰαἷ ὙΥ αη.-- 
ἀογυβ, σαΐ ο πη οἰ ηἾ5 ἰπ0] 511, ρᾶΓΓ πὶ πι505 ἀγρπ 118, 
ΔΡΓ ΠῚ ΔΓΘΌΠΙΘΏ 5 1η σοηίΓᾶγ πὶ γ8}14|5. Νϑηι ὅ6ῃ0-- 
ἰαϑίδπι, Ὁ ἀΥπιθπι 6556 Υἱϑὰ 400 ΦΓΔΥΪΟΥ (6518 68-- 
56ΐ, ααυὰπὶ 80Γ ρ051}: τὸ γὰρ ἔρεον τοῦ προβάτου μετὰ 
τὸ χρῖσαι τὸν πέπλον ἔῤῥεψα ὑπὸ τόπον καταλαμβανό- 
μενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου" τὴν γὰρ αὐγὴν ἀκτῖνα ἡλιῶτεν 
εἶπεν, οὑπὶ γοΓβαπι ποθὴ ἰορ᾽556 ΄αΐβ ογοαοί χαὶΐ 5ἰη-- 
80}Δ γε γθ5 υϑγθὰ γοαἱ νυἱάθδί. δαί 4α}5 ρογϑυδαάθγὶ 
δὶ δὶ ρδίϊθιΥ ΘΧργΟΘΘΌ μη 6886 ὁχ βθῆθοδα ἴῃ ΗΓΟΌΪΘ 
Οοἴδοο γοῦϑὰ 7206. πλ6 ἀ105 ἴῃ ἰ5η 685 8501}5 6ἱ 0]8- 
Γᾶ ἴδοθηι), οἱ Π0η ϑ6 η608Π) ροί᾽ 8 ΘΟΡΠΟΟ] 8 γογ-- 
ΒοΟΓΌπι πη ΘΙ ΉΤΟ. [586 ἢ 6 Β0Π0114818 ἴδηὶ ὟΥ 01- 
ἔσ8 Ρ. ὅ4. Υυηπάογθμ γοΐαϊαν δ, ΠῚ Ῥγδοίογ [ἃ 8118 
Εἰοϑ8ᾶ, τὸ αἴγεεον μήρυμα, οἱ ϑορβοοίθηῃχ Ποη φλόγα, 
566 πλάκα 5ογὶ 5556 σοη οἰ 68. 

100θ. (οά. Υεη. ἐμβλέψειας ρτο ἄν βλέψειας. 
701. Ὅϑεν πόὴ ῥγὸ ὅϑε ἀϊοίαπι, 868 ρ6Γ δἰίγα- 

οἰ οποῖ ροϑί ἐπὶ ρΓΟΡΙίοΥ ἐκ γῆς. 
103. Μαὶο Μυδβργανίι8 γλαυκῆς ὀπώρας ἀδ δυ- 

οἰαπιηΐ [ΘΙ ΡΟΓΘ ἱπίογργοίδίυσ. Με] 5 ΒΟ] 9.68 : 
τοῦ γλεύκους τοῦ ἀρτίως ἐκπεεσϑέντος καὶ νέου. μα- 
λιστα δὲ ὃ νέος οἶνος ϑερμὸς ὦν, εἰ πέσοι χαμαέ, ἀφρί- 
ἕει, γλαύκην δὲ ὀπώραν τὸν νέον οἶνον εἶπε. ΝΙΒΙΠ 
ὀπώρα αἸϊπἃ, αυδη) ἤογοηι Υἱηΐ ποίδί. 1Π50]6}8 δρΐ-- 
(Βοίοη 681 πίονος, 400 πιοῦαμ ἀθϑίηδτὶ νἱἀθίατγ. 
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χυϑέντος ἐς γῆν Βακχίας ἀπ᾽ ἀμπέλου. 
720 

710 

71ὅ 

ὥςτ οὐκ ἔ ἔχω τάλαινα ποῖ γνώμης πέσω᾽ 
ὁρῶ δέ μ ἔργον δεινὸν ἐξειργασμένην. 
πόϑεν γὰρ ὧν ποῖ, ἀντὶ τοῦ ϑνήσκων ὁ ϑὴρ 
ἐμοὶ παρέσχ εὔνοιαν, ἧς ἔϑνησχ᾽ ὕπερ; 
οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ τὸν βαλόντ' ἀποφϑίσαι 
χρήζων ἔϑελγέ μ᾽ ᾽ ὧν ἐγὼ μεϑύστερον, 
ὅτ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀρκεῖ, τὴν μάϑησιν ἄρνυμαι. 
μόνῃ γὰρ αὐτόν, εἴ τι μὴ ψευσϑήσομαι 
γνώμης, ἐγὼ δύστηνος ἐξαποφϑερῶ. 
τὸν γὰρ βαλόντ ἄτρακτον οἶδα καὶ ϑεὸν 
Χῴρωνα πημήναντα, χώνπερ ἂν ϑίγῃ, 

110. Ἠδηϊ. ΑἸ]ά. οἱ [ὰπ|. ρτίπιϑ, 4αδοαιθ ἠἃ8 
Βοαυασπηίυν, ἔϑελγεν 5ἴη6 ργοποηίπθ. 864 Β. ΤΟΥ͂. 
Τυπίϊπᾶ ϑοσαηάᾶ οἱ Ττ οἰ 886 ἔϑ᾽ελγέ μ᾽. 

114. Ἀρυά Εἰγπι. Μ.». 1θὅ, 0. Ἰορίίαν, τὸν γὰρ 
βαάλλοντ᾽ ἄτρακτον οἶδε. (ἰΔ80 τὰ Οἰνέτοπ!β πᾶγγαὶ Αρο]- 
Ἰοάοτυβ [Π, ὅ, 4. δ. 6. ΔΙ1|46, 46 φαΐδυϑ ἰδὲ Ηογηΐυ8. 
εἰ δὰ ϑορβοοίοπι ΒΙΠ]Πογθ οκίαΒ οἱ ἀτοαἀδθοϊίαϑ. 

116. Μιιθεὶ νϑίθγεϑ χώςπερ ἄν ϑίγῃ. 1,6. Τ, δι6- 
ῬΒδΔη08 χὥσαπερ. ἄν ϑίγῃ. ΠΟ] 8168: χώςπερ ἂν 
ϑίγῃ. καὶ ὅσα ἄν ϑίγῃ τοῦ Ἡρακλείον βέλους, εἴτε 
ἄνϑρωπος εἴτε ϑηρία, ᾿ἀπόλλυταε. Ῥοτδοῃμβ εἰβὶ ἴῃ 
80 Π 0110 πο γροῖρ ὃς ἄν ΒΟ γΟ] θᾶ, ἰΔηΊεη ἰπ|6}- 
Ἰοχθγδὶ ϑ9Βο  δϑίδπι χος ὧν Ἰερῖ886, ἱ. 6. καὶ ὃς ἄν, 
4ᾳυοὰ Ποθτγδθῦ8, αἱ ἃ Ροΐθοη0 ρῥγοδδίαπι, οἰΐδπ) ἴῃ 
ΟΡ 06115 νοῦ !5 ἰθποπάθηι ὁαπϑαϊϊ. ὙΠ ΘΓῸΒ θη 
ἰηι6}16οᾶ ποπΐο 8080} |85ΐ86 ὁοπῆγηλδγί 8 60 μι ϊδθδὶ 
ᾳαοά ἱρθ6 ροδυΐί χώσαπερ ϑίγῃ. ΝΟ τθοῖθ μίο ἄν 
οἰ ἰογοίαγ. ΝΟΑῸΘ γογῸ χὥῶς αἱ ἰα( 511 καὶ ὃς 80 80- 
ῬΒΟΟΙ6 βογίρίαμι ἐγεάο, 564 χώνπερ, αἱ ὙΥ ἀκ 66} 108, 
Ἐτίατθ 5, ΒΟ δοίογαΒ δογτγοχογαηΐ, (Οείογαπι Υυη- 
ἀφγα5 ἴῃ ϑἀϊίοπο ΒΔ 50] οἢ ΔῈ 8 510 βογίρίυπι 
ἀραϊΐι: καὶ ὕσα ἄν ϑίγῃ τὸ Ἡράκλειον βέλος, εἴτε ἄν- 
ϑρώπον εἴτα ϑηρίον; ἀπόλλυται, 
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φϑείρει τὰ πάντα κρώδαλ᾽" ἐκ δὲ τοῦδ᾽ ὅδε 

720 

ΝΣ ΩΥ »ϑίλ 

72ὅ 

σφαγῶν διδλϑὼν ἰὸς αἵματος μέλας 
πῶς οὐκ ὀλεῖ καὶ τόνδε; δόξῃ γοῦν ἐμῇ. 
καίτοι δέδοκται, κεῖνος δὶ ̓ σφαλήσεται 
ταύτῃ σὺν ὁρμῇ κἀμὲ συνθανεῖν ἅμα. 
ζῆν γὰρ κακῶς κλύουσαν οὐκ ἀνασχετόν, 
ἥτις προτιμᾷ μὴ κακὴ πεφυκέναι. 

ΧΟΡΟΣ 
ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν᾽ ἀναγκαίως ἔχει" 
τὴν δ᾽ ἐλπίδ᾽ οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος. 

ΔΗΠΖΝΕΙ͂ΡΑ. 
οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν 

7110. βροβοι[δϑίθ8 : ἐκ δὲ τοῦδε. τοῦ ΙΝ σσου. 
ἀντὶ τοῦ διὰ τοῦ Νέσσου. Ἐλ1]50. Μυδρτδνία5 00η- 
βίγιοηάππι ρυϊδί, διελθὼν ἐκ σφαγῶν τοῦδε. Νᾳ ἴος 
φυΐάεπι γόγυχῃ. 8 ἐκ εοῦδε ἀἰδίαπι ε586ῖ Ποη ἰπίογ- 
ΡοβίΙδ ραγιουἱδ δέ, δοοὶρὶ Βοβϑοῖ ργο ργορίϑγθδ, υἱ 
ἐκτούτων, ἐκ τῶνδε, γ. ὃ. δρυὰ ΑΘ56}γ]}. Αβᾶπι. 880. 
Ναυης, δ(άϊία {1|ὰ ραᾶγίίοα]α, τοίογτὶ ἀθθοῖ τοῦδε δὰ 
ἄτρακτον. Εχ 1118 βδεί((8. ἱπαυΐ, δίγ πα ἢ 8 δῆ - 
καΐηβ Υἱγὰ8 Ρ6Γ γὰ]808 ἰγδηβίυβυπι, 400- 
πιο ἀο Ποπ Ἠογϑ! ἐπὶ ἀπθοαυθ ρογάοι7 Ρᾶτγᾶ- 
Ιορίβιμυ8, 4υ0 γνυυπάογαϑ, Ροτ 6] ἐβδηίον ἰᾳπο[18 6ρ]-- 
18 6115, ἐὸς αἱματοῦς μέλας βογρϑὶῖ, πιδη![ἐϑιυ5 εδῖ. ᾿ἢ 

718. υΐϊρο δόξει γοῦν ἐμοί. 866 [,Δ. (Ὁ. Τ. εἱ 
Ιαπἰϊηᾶ βθουηάᾶ δόξῃ γοῦν ἐμῇ. Υ. Ἐ]Θ. ἃ. πιρίΓ. 
Ρ. 113 8644. 

120. Ηδη]. ΑἸά. ταύτῃ σὺν ὀργῇ, υοὰ Β0Βο118-- 
5.65 αασπὶ ἰηϊογργείδίυγ τούτῳ τῷ τρόπῳ" τουτέστι διὰ 
τοῦ πέπλου, Ῥτδθοοάοπ [888 Ἰαηχίϊΐ ταύτῃ σὺν ὀργῇ. 
1,8. 1.0. 1,6. ΤΡΙΟΠ ηἰ  γοσθηβίο ταύτῃ σὺν ὁρμῇ. ΤῈ 1,8. 
ϑαρτγὰ βου ρίυ γ. δὲ 1116 ΡΘΥΙδΙΐ, πα αθοαα 6 
ἢοο σοηδῖῃ δἰ πι0] πογὶ ὁ ΘΓ ἢ] δ81. (οπαίαπι 
ἀἰεἰϊ νοϑίθη πιΐϑ8δπ). 
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οὐδ᾽ ἐλπίς, ἥτις καὶ ϑράσος τι προξενεῖ. 

ΧΟΡ ΟΣ. 
ἀλλ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ̓ Σ ἑκουσίας 
ὀργὴ πέπειρα, τῆς σε τυγχάνειν πρέπει. 

ΔΗ14 Ν ΕἸΡΑ͂. 
τοιαῦτα δ᾽ ἂν λέξειεν οὐχ ὁ τοῦ κακοῦ 
κοινωνός, ἀλλ ᾧ μηδέν ἐστ οἴκοι βαρύ. 

ΧΟΡΟΣ. 
σιγᾶν ἂν ἁρμόζοι σε τὸν πλείω λόγον, 
κοὺ μή τι λέξεις παιδὶ τῷ σαυτῆς" ἐπεὶ 
πάρεστι, μαστὴρ πατρὸς ὃς πρὶν ᾧχετο. 

ΤΑ ,, ΟΣ. 
ἐς μῆτερ, ὡς ἂν ἐκ τριῶν σ᾽ ἕν εἱλόμην, 
ἢ μηκέτ εἶναι ζῶσαν, ᾿ σεσωσμένην 
ἄλλου κδκλῆσϑαι μητέρ᾽, ἢ λῴους φθένας 
τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ᾽ ἀμείψασϑαΐί ποϑδν. 

127. 1μοηϊογοαι αἰ οἰ ᾿γᾶπὶ 6556 ροοηἰοη 8 ΟὉ θᾶ, 
4086 4φυΐϊθ ΠΟ 0570 οοοτί. ΥἹἱᾶθ δά νυ. 933. 

730. 1θτὶ οἴκοις. ὙγΔΚΟΠ Θ᾽ ἀἴπι5 δἰ 46 οἴκοι. 
ΟΠ5805 68ῖ: γοοΐί ἀΐςῖὶβ: γα πὶ [(Δ]18ἃ ἀϊοδί, 
ΠΟΩ 4πὶ ποῖον 681 π|8]Ϊ, 56 ἃ οαϊ ηἶ 1} ἃ ὁπι1 
5088 σΥδΥ6 65: ἱ. 6. 4] π0}}0 500 πη] οἴδοίο ἀο]6ί. 

721. Οοα. Υ̓́εη. γὰρ ΡῖῸ ἄν. Ἠδτὶ. ἀρ᾽ ἁ μόζεε. 
Βεΐπάο ΠΠΡτὶ τὸν πλείω χρόνον. Οαᾶπι ϑοβοἰ  δβίε5 
Ἰθοἰοη θη, ΘΟΙΩ πη θΠοΓδΐ, λόγον, ἰᾳΓΟ ΓΟΟΟΡΟτηΐ (δΔη- 
ἰογ5 οἱ σοίοτί. 

7132. 18 τὶ εἰ μή τε λέξεις. ϑβογίρ5ὶ κοὺ μή τι. 

133. Ιῃ νοίουθυβ ΠΠ0τ|5 ἰπίοτρυπροθδίαγ, ἐπεὶ, 
πάρεστε μαστὴρ πατρὸς, ὃς πρὲὸν ᾧχετο. Οὐοττοχίξ, 
Βναηο 5. ἱ 
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ΔΗΙΑ“ΝΕΙΡΑ͂. 
τί δ᾽ ἐστὶν, ὦ παῖ, πρὸς σ᾽ ἐμοῦ στυγούμενον; 

Υ4.0Σ. 
τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἴσϑι, τὸν δ᾽ ἐμὸν λέγω 
πατέρα, κατακτείνασα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
Υ̓ »3 [4 [4 οἴμοι, τί ἐξήνεγκας, ὦ τέκνον, λόγον; 

ΥΑΔΟΣ. 
ον οὐχ οἷόν τὲ μὴ τελεσϑῆναι. τὸ γὰρ 
φανϑὲν τίς ἂν δύναιτ᾽ ἂν ἀγένητον ποιεῖν; 

ΔΗΙΠΑ͂ΝΕΙΡΑ. 
πῶς εἶπας, ὦ παῖ; τοῦ παρ᾽ ἀνθρώπων μαϑὼν 
ἄζηλον οὕτως ἔργον εἰργάσϑαι μὲ φῇς; 

λ 

7388. 1Ὁτὶ πρός γ᾽ ἐμοῦ στυγούμενον. 8080118- 
Βἴῖ68, λυπηρὸν καὶ μίσους ἄξιον. τϑοῖθ χαίάθπι, 566 5ἱ 
πρός γ᾽ ἐμοῦ Ἰερίίαγ, δὰϊ σοὲ δά αἱ ἀεθεθαί, δαί τὸ 
στυγούμενον αἰεὶ. ΟὐδΓο πρὸς σὲ Βοτὶρβί : ΄ααϊὰ πιοὶ 
δγβὰᾶ 6 σάΐο ἀΐβᾳπαπι 65 ὁ 

139. Ἐτίαταϊί,α8., τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἴσϑε τόνδ᾽, 
ἐμὸν λέγω πατέρα. ϑοδοίοτα8 νυ ϊραίδι ἱποίπτ, φυοά 
λέγω υἱΐ 8Βο]υπι ροπδίαγ, ἰἰὰ οἰἶΐδηι δὲ δά αηοίππι Πᾶ-- 
μϑεδῖ, οὐΐδηβ ἴῃ δᾶπι γϑὰ Τ᾿ οθοοκίαμῃῃ δά Αἱ ρ. 306. 
(80. εἀ. 411.) 

142. Αρυὰ ϑυϊάδπι ἴῃ γν. οἴμοι, αυΐ αἴδοιῖ νυ. 
7141---7143. Ἰορίταν ἰῃ 64 ἃ, νοι. οἷόν γε. 

148. Ῥογβοῃῦβ ἰη Μίβο. ἃ Εἰ αἀἷο οἀ Π5 ρ. 219. 
ἐχ ϑυϊάδ, τίς ἄν δύναιτ᾽ ὧν ἀγένητον ποιεῖν, (ΜΕ6610]." 

, ποιῆσᾳε) ΑἸ κδἰ ΒΟἢ 8 Ἔχ θ}}0 885 δρυὰ Ατϑβίοί, Εἰἢ. 
ΝΙΘοΙ.Υ͂Ι, 2. ΒορΒ00115 ἰδ τὶ, τίς ὧν δύναιτ᾽ ἀγέννη- 
τον ποιεῖν. 1. 1,8ἃ. ἀγένητον 5'π6 ἄν δΒογὶρίαχῃ. 

145. ΑΒοτί πῆς γογβαπι βδυι 88 [ἢ ν. ἄζηλον. 
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Υ4.0Σ. 
αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν» ἐν ὄμμασιν 
πατρὸς δεδορκώς, κοὺ κατὰ γλῶσσαν κλύων. 

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ͂. 
ποῦ δ᾽ ἐμπελάζεις τἀνδρὶ καὶ παρίστασαι; 

Υ24.0Σ. 
εἰ χρὴ μαϑεῖν σε, πάντα δὴ φωνεῖν χρεῶν. 

7ὅ0 σϑ' εἶρπε κλεινὴν Εὐρύτου πέρσας πόλιν, 
νίκης ἄγων τρόπαια κἀκροϑώια, 
ἀκτή τις ἀμφίκλυστος Εὐβοίας ἄκρον 
Κήναιον ἐστίν, ἔνϑα πατρῴῳ ῤΠῤ ΠΛἠΠήἠ᾽᾽ .. 
βωμοὺς ὁρίζει τεμενίαν τε φυλλάδα" ““.5. πο πλτος, 

705 οὗ νιν τὰ πρῶτ᾽ ἐςεῖδον ἄσμενος πόϑῳ. ΚΣ 
μέλλοντι δ᾽ αὐτῷ πολυϑύτους τεύχειν σφαγὰς 
κήρυξ ἀπ᾽ οἴκων ἵκετ᾽ οἰκεῖος “ίχας, 
τὸ σὸν φέρων δώρημα, ϑανάσιμον πέπλον" 
ὧν κεῖνος ἐνρδύς, ὡς σὺ προὐξεφίεσο, 

760 ταυροκτονεῖ μέν, δώδεκ ἐντελεῖς ἔχων, 

1471. Βιγαποϊίθ8 οχ Β. κοὐ γοϑίλίαἶ ργθ καί. Οοη- 
Βγιηδηΐ 1,0. οἱ πηδΙβο 1,8. ᾿ 

150. ϑοβο!!δϑίθβ: καενοπρεπὴς ἡ φρώσις" ἤἦλθεν 
εἰς τὴν Εὔβοιαν, ἧς ἀκρωτήριόν ἐστε τὸ Κήναμον, Βεοῖς 
ἢ]. ὅ.ϑ᾽ γτὸ ὅτε, θη ρΓὸ ὅϑε, δερορὶϊ: 4ἀαππη Ρτο - 
[εοἴὰ8 6ὁϑ᾽ δχρυφκηδίδᾶ ΟΟΟ ἢ ΔΙ}, ΟΟἢ δΟῸΠ) 
681, ὑ0δ᾽]Ά 8δοτγὰᾷ [θοΐϊϊ: ΡῬγὸ ἢΐ8: ΄Ζυθὺππὶ ρῥτοῖε- 
οι 5 651, 5δόγᾶἃ [θοἱΐί ἴῃ Ο6ηδ860. (οίαγαηι νἀ 6 
δᾶ ν. 238. 

154, ὝὙοτδᾶ τεμενίαν τε φυλλάδα δίετί Ἐποίδι 15 
Ρ. 149, 10. (112, 46.) 

δύ. ΒΡΠΠΟΚΙΪ ππϑγδηδο οἱ οοἀ. ΗδΔΡ]. σπολι"- 
ϑέτους. 

758. ΥΌῈ δὰ υ. 002. 
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λείας. ἀπαρχὴν, βοῦς" ἀτὰρ τὰ πάνθ᾽ ὁμοῦ 
ἑκατὸν προρῆγε συμμιγῆ βοσκήματα. 
καὶ πρῶτα μὲν δείλαιος, ἵλεῳ φρενί, 
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ἐχϑρᾶς ἐχίδνης ἰὸς ὡς ἐδαίνντο. 
ἐνταῦϑα δὴ ̓βόησε τὸν δυρδαίμονα 
αν, τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ σοῦ κακοῦ, 
ποίαις ἐνέγκοι τόνδε μηχαναῖς πέπλον" 
ὃ δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς δύρμορος, τὸ σὸν μόνης 
δώρημ᾽ ἔλεξεν ὥςπερ ἦν» ἐσταλμένον. 
κἀκεῖνος, ὡς ἤκουσε, καὶ διώδυνος 

ὅὰ5 ἰῃ ΒΕΙΚονὶ Αποροά. τ᾿. 342, 22. 1ἰδτὶ ὀδαγμός. 
Π|Ὰ46 πὶ ΘαΠΟΓΕΒ οἰἶδηλ φοένεος ὁχ Ῥίογϑοηϊ σοηϊδοί Γᾶ 
ῬΓῸ φοινίας τεσορεγαπί. Β16 58606 Υἱἀδᾶ8 ΟΥ 605, 
40δε 1,διπδο ροοσδί5 γορυΐδο βϑυπὶ, πη816 δὰ ἀτᾶθοο8 
ἰγδηϑίογγο. (θίογαπι ΠΠ γῖ, Ρἰοπδὶ ἸΒ(ΟΓΡΟΒΟΙΙΟΒ6 ροϑί 
ἀντίσπαστος Ροβίία, Βδβεηΐ, εἶτα φοινέας ἐχϑρᾶς 
ἐχίδνης ἰὸς ὡς ἐδαίνυτο, ἐνταῦϑα δὴ ̓ βόησε. 808 0}18-- 
δί68: ὡς κατήσϑεεν αὐτὸν ὁ ἰός. ἘΓΓΟΓΘΩ 5008 Δηΐ-- 
χτηδάνριι ΥΥ ΔΚοἤΠ 6] ἴα 5, 4αΐ τοοίο υἱαϊϊ, ΗΥΠΠυπὶ Π6-- 
βοῖγθ, γάτα 1 ΘΓηδ 686 ὙΘΠΘΠΟ {ΠΟ ΠῈ ἠνί589 γοϑίθΠ, 
ἶρ80 ροοίδ ἰεϑ8ί8 ν. 93). Ἀθοίθ γεγο ρμοβί ἐδαίνυτο ΡΙ6Ώ6 
ἰηξοτραηχὶ!, οἰϑὶ ΘΠπλ σομηπηδίᾶ, 4686 Δηίθ φοενέας οἱ 
ἐδαίνυτο Ροϑυϊί, Ιοσαπι 0} γϑοία ἰη( 616 χ 556 ἀγρασῦηί. 
Νδπηὶ βῖνε ἀδαγμός, 8'να. υἱ 1Π|6 γνἱ ἀοἰαν γνο] αἾ856., γε- 
τὼν αἰοσδίαγ δαίνυσθαι, προαΐγαπι) 5418 ἀρίο ἀἰϊοίαπι, οἱ 
σομῃραγδίϊο 1118 οατι γ6Π6η0 οΟμἰ ἀπᾶθ ρβάγΓαπι 8016 ἀά- 
ἰοοίδ εὙ1. πὲπ|0, αἵ 58606 ἢϊΐ ἴῃ ἀτγᾶθοογυπι ἴγδβοθ8-- 
αἰ, ρ6Γ σοπἰθοίυΓαπι ἰπϑοῖα5 νογὰπὶ αἰοὶς Η.}05 : 
ἀεῖμάθ δὰπὶ γυοϊαί οοὨϊάπδο ᾳιοἀάδιημ νΥἱτὰ 5 
ἐχράοδ δῖ. Ουἱ 58 ἴῃ Επμθηαά. Ρ. δ8ά. ρ΄δππαηι ἴε-- 
6586 δἷϊ ἢδης Γδίίοηθηι δὶ ΠῚ ρ0586, ΠηζΘΓΟ 60ᾶ- 
οἷα ἴα], χυοα ἀροτίο γοίαἰδπί ν. 932 564ᾳ. Νοὴ ρυ- 
(γ8πη) Οχϑε Γ}1Π| 6856. 40], αποα γοΡί6 η60 οἶδα οχ-- 
ΡΓθββθγᾶτι, Π0η Υἱάογεῖ βΒαρ᾽ οοἴππι Ομ η [Δ {{0Π|8 6888 
ἐός, ἰά4.6 6886 ἐὸς, ὡς ἰὸς ἐχίδνης, υἱποίδιηααθ [1586 
γοβίθιῃ δ] χῃο γθμθῦο ΗἩγ] ]υμ ὁχ οἴβοία ᾿π|6]]6χί586. 

7714. Μεοώθε. ΑἸὰ. οἱ [πηΐ, ρΓ. ἐνέγκαε. [η ΕΌΓΠΡ. 
Ηἱρρο!. 393. Ιερίὰν ἐνέγκαεμε. (οἀ. Β. ἐνέγκαις. Ηδ1]. 
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σπαραγμὸς αὐτοῦ πνδυμόνων ἀνθήψατο, 
μάρψας ποδός γιΨ, ἄρϑρον ἧ λυγίζεται, 
ῥίπτει πρὸς ἀμφίκλυστον, ἐκ πόντου πέτραν᾽ 
κόμης δὲ λευκὸν μυελὸν ἐκραίνει μέσου 

ἐνέγκας, ηἰἶδί ἰγροργαρΐ ΟΥΓΟΥ θ5ΐ. θη. ἐνέγκοες. Τὰηΐ. 
8θοιηάδ ἴ,8ἃ. 1,5. οἱ ἘΡΙΟ! πἰδηὶ 110 τὶ ἐνέγκοι. 

78. Μορι. δι]. [. ΑἸὰ. Ταυπίΐηδο πλευμό- 
νων. Ὕθῃ. σὕπὴ σοί 6 ΓΙ5 πνευμόνων. Ὑίάα δα ν. 507. 
ὙἹάοίαν πης Ἰοσαπι ΓΟΒρίσθΓΘ ΑΥΒίορ ἢ δπ68 Άδη. 473. 
"Ἔχιδνά 8᾽ ἑκατογκέφαλος, ἥ [ τὰ σπλάγχνα σοῦ διασπα- 
ράξει, πλευμόνων τ᾽ ἀνθάψεται Ταρτησσία μύραενα. 
Ὑίάΐι Οοτδο8 δά ΧΘηΟΟΥ. ᾿. 18ὅ. . 

719. Οοά. Υβῃ. ποδῶν. . 
780. Ζ18Γ] Οἴλπ65 ῥιπεεῖ. ϑοΥῖρ58ι1 ῥίπτει. - Υἱὰ6 

δὰ Αἴδοοπιν. 239. Ὑυ]αίδηῃ υἱάθγὶ ροίο5 ΑἸ Βοπᾶθαβ 
ΒαΡθαΐ5886, σαϊι5 ὀρ [ΟΠ 0. Π. γ. θὅ. Ε 564. ἰΐδ: 
᾿Απολλόδωρος. δ᾽ δ΄ 4ϑηναῖος οὐδ᾽ ὀνομάξειν τινὰ τῶν 
παλαιῶν φησὶν ἐγκέφαλον᾽ καὶ Σοφοκλέα γοῦν, ἐν 
Τραχεινίαις ποιήσαντα τὸν Ἡρακλέα ῥιπτοῦντα τὸν 
ΑΑἰχαν ἐ ἐς θάλασσαν, οὐκ ὀνομάσαι ἐγκέφαλον, ἀλλὰ 
λευκὸν μυελόν, ἐκκλίνοντα τὸ μὴ ὀνομαζόμενον" κόμη ς 
δὲ λευκὸν μυελὸν ἐκραΐνεε, μέσου κρατὸς δεα- 
σπαρέντος αἵματός ϑ8ϑ᾽ ὁμοῦ. καίτοι τάλλα δια τ, 
ῥήδην ὀνομάσαντα. Οαΐδα5 805 Επδίδιμὲῃ8 Ρ. 7 
44. (6060, 6.) γοῦθᾶ λευκὸν μυελὸν Δρροϑαϊί, Αρο]]ο- 
ἀοτίὶ ὀγγογθη ἀοοσία γοίαϊανι( Οδϑδῦθοπαϑ ρ᾿. 180 564. 
50 ἰΠ50] 6 ΠΈ6Υ Ἰοσαίπι| 6586 ΒΟρΡΒΟΟ6πὶ ἀθΠ ΠδίγδΏ8, 
αυσῃ ἐγκέφαλος Ὀτγορτίε 511 δαϊοοἰναπι, δὰ φαοά ἰη-- 
16Πςζοη ἀὰπὶ 65. μυελός. Οὐΐη Οὐγδ68 δἀποίδνί, Βοαϊα 
Παοαᾳαθ ἃ ἀτδθοΐβ σογοῦγαπ ἀἰοὶ μύαλον, οἱ ἀμύαλον 
Βοιηΐηθη δι α8}Π|. 

181. 1᾿δτὶ Βαρδοηΐ, χυδηὶ πιοάο ἐσ Αἰ Βθηδ60 
Ιροϊϊοπθαι ροϑαΐ, ηἶδί φαοά ἴῃ (οα. θη. μέσον 80τὶ- 
Ρίυπι. Ῥτγδοίογοο Ηδδίμ!: σοηϊθοίατδηι ἰῃ 6α. ΕἰΟηΘηϑὶ 
ἃ. 1786. τεεθρίδπι οἱ Βτυαποκί!. Ἐυδίδι μία». 970, ὃ. 
(964, 1.) αἴοτ!, μέσου κρατὸς διασπαρέντος, οἱ Ρ.- 
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κρατὸς διασπαρέντος, αἵματός δ᾽ ὁμοῦ. 
ἅπας δ᾽ ἀνευφήμησεν οἰμωγῇ λδῶς, 

1192, 10. (1203, 26.) κρατὸς διασπαρέντος. Β0}ο- 
᾿ἰαθίοβ : διὰ δὲ τῆς κόμῆς τὸν ἐγκέφαλον ἐ ἐκραίνει, κατὰ 
τὸ μέσον (ςοά. εἴ 6α. οι. κατὰ μέρος) τῆς κεφαλῆς, 
διασχισϑείσης. ὅ ἐστι δεαερεϑείσης τῆς κεφαλῆς, διὰ 
τῆς κόμης ἀνεπέμπετο ὃ ἐγκέφαλος σὺν τῷ αἕματι. 
Ευτὶρ 415 ἴῃ Τιο56ο ἔγαρηηθηία δρυά 5 Π0}}ϑίδιη 
δὰ Ατβίοριι. βδη. 4706. ἰδηιδίιααι ἃ ΟΔΘΔΌΒΟΠΟ δὰ 
ΑἰΒοη. Ρ. 136. [ἃ [οτίδβ8868 βογ δοπΠ : κάρα τε γάρ 
σου συγχέων" κόμαις ὁμοῦ, ῥάνας τε πέδοσ' ἐγκέφαλον" 
ὀμμάτων δ᾽ ἄπο αἱμοσταγεῖς πρηστῆρες ὕσονταε κάτω. 
Ἐπίδαι ΒοηΠεἷὰ5 ὕσονταν. ΑΡρ 5581 πη π| ΘΧΘ ΩΡ] ΌΠ| ΟΧ 
Ἐπγίρ. Τγοδά. 1173. ϑορβοοίεο δάϊπηχίί ΑἸ βθηδθυ5. 
10] 46 Αϑιγδηδείο εϑί: δύστηνε κρατός, ὡς σ᾽ ἔκεερεν 
ἀθλίως τείχη πατρῷα » «“Τοξίου πυργώματα, ὃν πόλλ᾽ 
ἐκήπευσ᾽ ἡ τεκοῦσα βόστρυχον, φιλήμασίν τ ἔδωκεν, 
ἐνϑὲν ἐχγελᾷ ὀστέων ῥαγέντων φύνος, ἑν αἰσχρὰ μὴ 
λέγω. ἘΠῚ} Ϊ5 κόμης αυϊάθπι, ῥΓῸ 400 Βοίμία5 πο ἰη-- 
ορίθ χόρσης οοπεο, 8815 ἀοἴεπαϊ γἱἀοίαγ. Μαῖογ 
ἀυθίιδιῖο ἀ6 ἷ5 651, αἵματός ϑ᾽ ὁμοῦ. Νδη ἢοη Πη060 
σδραΐ οἱ ϑδδηρυΐβ θη τγοοία σορυ δηΐαγ, 4υΐἷᾶ που βυπὲ 
Ρδγί8ϑ αηΐῃ5 Γαΐ σοιμηθηθ 40} ΒΔ ΠΘηΐ68, 566 δ᾽ 6Ώδ 
οἰΐδη) Υυἱάογὶ ἀδδεῖ δ6ο αυΐάθπὶ 5δησυΐη 8 ΟΠ Π]6Π10-- 
γαῖῖο, φυῦπὶ ὁδραΐ φυΐϊάθηι ἀἰδίΘοίαπι ὁδι 588 811 6115] 
οογθδτὶ, 564 ποῦ 5δηρυ 8 ἀΐβρεγβυβ. ὈΊΙΌΘΓΘ γοϊοθαῖ, 
δ] θαι 6556 σΟΓΟὈΓαΠ) ὁχ γογίΐοα ογίηἶΐο, τγυρίο αἰδ- 
Ἰροίο4θ6 πιοαϊῖο σἀρίΐ6, 411 οδρ 15 ἀϊ51᾽ Θοἰ0η.6 ΟἰΐδΠ) 
5δη Ό  Π6 1} αἰϑρογβαμ 683886ὃ.0Ό Ηδοο ἰῃ ρδυσᾶ οοπίτἃ- 
μδη8, Βδηβαϊΐποπι τὶ Γοπὶ ΒΘΟθ ἢ ἀάγίδπι ΠΟἢ ῥδΓ καί, 
βθ0ἀ ρμ6ῈΓ τε; ιορτίδηι ἴῃ ἢοο Κθηθγο ρδνου Δη)|. 86- 
ἀϊΐοαθο ὁμοῦ, δἀποχαυΐ: ὅχ γοτίΐοα οι δῖο 6]1- 
δὶς οσατοθγαπι, πηθαΐο οδρίί(ε ἀϊδίθοοίο, 51- 
ὰ]4 86 ΒΔ Ό1Π6. 

1838. 1|0τὶ ἀνευφώνησεν. Βηυποκίαβ τγοϑβε αἱ 
γογδπὶ ἰδο!οηθπὶ ἐσ Ἡθβυοδίο, δραὰ αι [Δ 80Γ]- 
Ρίυπι 681: ἀνευφημήσει,, ἀνοιμώξεε, κατὰ ἀντίφρασιν. 
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τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου" 
3 Ἁ 33 ἢ 3 Α 2 4 « 

κούδεις ἐτόλμα τἀνδρὸς ἀντίον μολεῖν. 
- ΑἉ 

ἐσπᾶτο γὰρ πέδονδε καὶ μετάρσιος, 
.«- 3 4Ἁ 

βοῶν, ὄζων" ἀμφὶ δ᾽ ἐκτύπουν πέτραι, 
,« ΑΥ̓͂ «- 3 ’; 2 

“Ποκρῶν ὄρειοι πρῶνες Εὐβοίας τὶ ἄκραι. 
4 « 4 

ἐπεὶ δ᾽ ἀπεῖπε, πολλὰ μὲν τάλας χϑονὶ 

Σοφοκλῆς Τραχενίαις. Τιερὶ! Βος οἰἶδηλ νοΐ 8 56 80- 
᾿ἰδβίθβ, δρυὰ χυθπὶ [ἰδ 6βῖ: ἀνευφώνησεν. κατὰ τὸ 
ἐναντίον, ἀντὶ τοῦ ἐστέναξε. Υἱάο Ηοϊηάοτί. δα ΡΙαΐ. 
Ῥμδοάοη. Ρ. 1ὅ. ΝᾺΠ]ἃ νογοὸ ἴῃ υογθο ἀνευφημεῖν δῃ-- 
εἰργδϑῖ5. βίη βοδί οηΐπὶ ὁ χ 6] Δ ΔΓ εὐφήμεε, ἷ. 8. 
οἰδιῆδεο, δ ϑὶπὶ πδὶ6 οἱ παῖδ Υ Γᾶ. 

181. 1 τί, βοῶν, ἐύζων" ἀμφᾳὲ δ᾽ ἐκεύπουν πέ- 
τραν, ἴῃ Ὠΐαν. ο͵455. ΧΧΧΙ͂Χ, ρ. 199. τοἰϊαίδ δοη- 
ἰθοίατα (. ΒαυγηοΙ ΒοΟ πιοά0: ., Βοῇ Δάκνων, ἐύζων."“ 
Αγρογίαπι 6βϑί, [δ]98 γοϊδίδ 6586. 80 ]Π!1οοἱ Ὀο Θη 68 
1δοτιία5 Χ, 137. ϑογδίι: αὐτοπαϑῶς οὖν φεύγομεν 
τὴν ἀλγηδόνα: ἕνα καὶ ὁ Ηρακλῆς, καταβιβρωσκόμε- 
γος ὑπὸ τοῦ χιτῶνος, βοῇ δάκνων, ἐύζων" ἀμφὲ 
δ᾽ ἔστενον πέτραε, Μοκρὼν τ᾽ ὄρεεοε πρῶνες 
Εὐβοίας τ᾽ ἄκρα. θοβθεδουδβ ἰῃ Αὐἰβίορδηϊοΐϑ ρ. 
99... 1τ65 υἱιπ185 γοσθ68“5, ἰπαυϊί., [88 ἀΐοθη58, βοῇ 
δάκνων. ἐύξων, ..Ὡ0η δεῖ 6ἀ. ρτίποδρβ, 564 βὺρ- 
ΡΙονῖς ΒίορΒδηυ8 οἱ ΑἸἀοδεδηαΐηυβ ὁ ΜΙ58. ρτοου! 
ἀυδίο, οἱ ἀσῃοϑοὶξ γογϑίο 1,δι1η8. ἰη 6αἰϊ. οογίο 88η)- 
δυσὶ. ἘοΙ οἶον 5β8πηε6 ΤΥ ΔΙ ΟΠ 6] 8 καταβιβρωσκόμε- 
ψος βοᾷ, λακών, ἐ. τηοἀο ἸΟΥΓ οογγίσζδ8 λασκχων. 
Ουοὰά οἱ ἴα 1,δονίιΐο οἱ ἰῃ βορθοοῖα γοροβίϊαγαπι [αΪ856 
ΔΌΒΚΟΓΟΓ ΡΟΓΒΟΠΠΠ1, 8] 80 8πι| ποίδηι Αἀγνογββ. Ὁ. 175. 
Γοιγδοίδϑϑοί “οκρών τ᾽ 1,Δουι 1} 64 ἀ. εἰ ἄκρα, 564 ἄκραι 
βδιηθασαβ. ἐύξων ΑΙΔ00..ς Ψγδιοβο αἰ λακὼν νεὶ 
ΡῬγορίογθα, αυΐα ἰδ ργδθϑθῦβ γοαυϊγγ, [ΟΥΓΪ ΠΟ 
ροίεβϑί, Ὠομοηΐβ, ργδοϑογ πὶ δρογία πιο γί [6 Γ εἰ- 
ἰδη 8, η0}}8 διιοίοτί 88 681. 

788. Αρυὰ ίοκοηδαι “οκρῶν τ΄. Οπ ίαηί τ᾽ 
"ἰδγὶ ΒορΒοο 8. 
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ῥίπτων δαυτόν, πολλὰ δ᾽ οἰμωγῇ βοῶν, 
τὸ δυςπάρευνον λέκτρον ἐνδατούμενος 
σοῦ τῆς ταλαίνης, καὶ τὸν Οἰνέως γάμον 
οἷον κατακτήσαιτο λυμαντὴν βίου, 
τότ᾽ ἐκ προςέδρου λιγνύος διάστροφον 
ὀφθαλμὸν ἄρας, οἶδέ μὴ ἐν πολλῷ στρατῷ 
δακρυῤῥοοῦντα, καί με προςβλέψας, καλεῖ' 
ὦ παῖ, πρόρφελθε, μὴ φύγῃς τοὐμὸν κακόν, 
μηδ᾽ εἴ σὲ χρὴ ϑανόντι συνθανεῖν ἐμοί. 
ἀλλ ἄρον ἔξω, καὶ μάλιστα μὲν μέϑες 
ἐνταῦϑ᾽, ὅπου μὲ μή τις ὄψεται βροτῶν᾽ 
εἰ δ᾽ οἶκτον ἴ ἰσχεις, ἀλλά μ' ἔκ γε τῆςδε γῆς 

790. Νοϊαὶΐ πιαῖδτα ἰτογαμι βογίρίατδηι ῥέπεων. 
Ηἰὶς ἴδιοι ἃρίϊια8 ἰοτοὶ ῥεπεῶν. Υἱὰθ δᾶ ν. 780. 

191. Οοἀ. Υοῃ. λέχος. Αἴδοτί θη γογϑαμ 80ϊ-- 
485 ἰῃ νυ. ἐνδατούμενος. β΄ Βο]188165 45 ἀδπι ΙΕ ΡῈ ΓΟ 
δἷϊ ἐμματούμενος, ἀντὶ τοῦ μασώμενος. 

794. Β0ΒΟΠΙΔ5(68 : ὅτε ἀπέκαμε κυλιόμενος, τότε 
ἀνατείνας τὸν ὀφϑαλμὸν διὰ τῆς κεχυμένης (80Γ. κατα- 
κεχυμένης) τοῦ σώματος λιγνύος, εἶδέν με δακρυῤ- 
ῥοοῦντα. λεγνύο ς δὲ, τῆς παρακειμένης καὶ περικεχυ- 
μένης αὐτὸν φλογώδους νόσου. γογίογᾶ Βᾶ66, 4 δπι 
4αοἀ 418 β0Π0}!188{65 βου}: λιγνὺν δὲ τὴν περε- 
κεχυμένην τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ ἀχλὺν λέγεε ἀπὸ τῆς 
νόσου. Ἀρίε Ἐν αν 05 δἰτ}}} 8560}. ΝΙ οδηἀτί ΑἸοΣ. 
52. λιγνὺς δέ ἐστε κυρίως τὸ καπνῶδες τοῦ πυρός" ψγῦν 
δὲ, αὐτὴ ἡ φλόξ" οἱ Ἠεβγομίθπι, λεγνύς, φλόξ. 

1906. Αρυὰ ϑυϊάδηι, φαΐ ἴῃ ν. πρόςεδρος θη οἱ 
ρτδεοθἀδηίθπι νϑιδαην ἀβετί, Πἰδτὶ εἶδεν ἐν πολλῷ 
στρατῷ. 

7198. Αηΐο ϑίθρΒΔΠ πὶ Ἰεβεθαίαγ κάλει. 
7199. Ἐονγία556 με ϑὲς Θογρ51556 ϑορῃοοίθπ, δα- 

ποίαν! ὙΥΔκο οἰ ἀϊα5. ΝΙΒΙ] τα δηάσαι!. Μέϑες 651 
ἀδθροη6. ᾿ 
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’ ε ’ 2 2 .«- [4 

πορϑμευσον ὡς τάχιστα, μηδ αὑτοῦ θάνω. 
τοσαῦτ᾽ ἐπισκήψαντος, ἔν μέσῳ σκάφει 
ϑέντες σῳδ, πρὸς γῇν τήνδ᾽ ἐκέλσαμεν μόλις 
βονχώμενον σπασμοῖσι. καί νιν αὐτίκα 
μὰ - 2 353 ἢ 3 Ἅ »» 2 3 [4 

ἢ ζῶντ᾽ ἐςόψεσϑ᾽, ἢ τεϑνηκὸτ᾽ ἀρτίως. 
«, ὦ 4 - 

τοιαῦτα, μῆτερ, πατρι βουλεύσασ᾽ ἐμῷ 
Α ΑΝ .«- ’ 

καὶ δρῶσ᾽ ἐλήφϑης, ὧν σὲ ποίνιμος Δίκη 
’, 2.23 [4 2 3 2 3 3 ’ 

τίισαι Ἔρινυς τ. εἰ ϑέμις δ, ἐπευχομαι" 
ϑέμις δ᾽, ἐπεί μοι τὴν ϑέμιν σὺ προὔβαλες, 

- Ἁ Ἁ 

πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χϑονι 
’ 2 έ « ΝΜ] 3 4 ᾽ὔ 

κτείνασ, ὁποῖον ἄλλον οὐκ οψει ποτέ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί σῖγ ἀφέρπεις; οὐ κάτοισϑ᾽ ὁϑούνεκα 

ξυνηγορεῖς σιγῶσα τῷ κατηγόρφ; 

809. Οοἀ. Υ̓́εη. ομί δ᾽, Ηδοδίμΐο οἱ Ὑγακο- 
Βε!άἀϊο ρ]Δοουδί, εἰ ϑέμες δή, ᾿πεύχομαι. Βνυποκίαβ 
Ροΐα5 οἰΐδπ) 5ογ ρ511 εἰ ϑέμες γ᾽, φυδϑὶ ρογίηαε 6556ῖ, 
ἰγα!η γὲ Δη μὲν ροηδίαΓ. 

810. 1.ἃ. Τυγηῃ. προὔλαβες. ϑ0Π0145.65: ϑέμες 
δέ ἐστιν ἡμᾶς καταρᾶσϑαί σοι, ἐπεὲ σὺ προτέρα τὴν 
ϑέμιν ἀπέῤῥιψας καὶ παρεῖδες" ἐὰν δὲ προὔλαβες, ἀντὶ 
τοῦ φϑάσασα τὴν ϑέμυν οὐκ ἐξεδέξω ἕως τι κατὰ τὸ δί- 
καίον πράξειας. Νραΐγα ἰηἰογργοίδιο γεγὰ. Ηοο ἀἰεϊ!: 
4ᾳυοὰ 5ἱ 85 651, ἱπργθ ον {δὶ ἰδθῖα: 651 
δυίΐοι 845, αποπίδι ἴᾳ 1 Πἰ ἢος 85 οδίυ- 
᾿ἰδιϊ, Ηογουϊθηι Π668η5: ἧι. 6. ἀρἀϊδίϊ, υἱ ἢος 
[85 6586ῖ. ϑόρβοοῖ68 δρυὰ δίοθδου {.Χ11Π1, 0. ἀ6 
ὝΘΠΘΓΕ εἴ μοε ϑέμις. ϑέμες δὲ τἀληθῆ λέγειν, Δεὸς 
τυραννεῖ πνευμόνων. Ἐδάθαηι ἀϊο6Παἱ ἰοτιηδ Ευτγὶρ᾽ 465 
Ποτο. ἔαγ. 141. εἰ χρή μ᾽, ἐρωτῶ" χρὴ δ᾽, ἐπεὶ γε δε- 
σπότης ὑμῶν καϑέστηχ᾽, ἱστορεῖν ἃ βούλυμαι. 

8138. Ηδ1], ἐφέρπεις εἱ 815. ἐφέρπεεν. 

“ 
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Υ4.10Σ.. 
815 ἐᾶτε ἀφέρπειν. οὖρος ὀφθαλμῶν ἐμῶν 

αὐτῇ γένοιτ᾽ ἄπωϑεν ̓ ἑρπούσῃ καλῶς. 
ὄγκον. γὰρ ἄλλως ὀνόματος τί δεῖ τρέφϑιν 
μητρῷον, ἥτις μηδὲν ὡς τοκοῦσα ,εδοᾷ; 
ἀλλ ἑρπέτω χαίρουσα" τὴν δὲ τέρψιν, ἥν 

820 τῷ ᾿μῷ δίδωσι πατρί, τὴν δ᾽ αὐτὴ λάβοι. 

᾿ 
εὖἾΝ ἣς 

ν {«»οἰἰ . 

ἰφ 
) 

ΧΟΡ ΟΣ. 
στροφὴ ἀ. 

δ᾽ οἷον, ὦ παῖδες, προφέμιξεν ἄ ἄφαρ 
νυ τοῦπος τὸ ϑεδξρόπον ἡ ἡμῖν 

" φᾶς παλαιφάτου προνοίας, 

810. Ἑάά. γνρίογσεβ καλῶς. Ε Τυτηθθὶ οαἀἰ θη 6 
ΠΙΔΏΔΥΪ καλός, 5πιρίαπὶ [ογίαϑϑθ ὃχ 50}0]1ο: εἴϑε 
οὖρος καλὸς ἐπειπνεύσαε αὐτῇ ἐπιούσῃ, ἵνα μηκέτι αὖ- 
τὴν ἔδοιμο. τροποιῶς δὲ τὸ οὖρος, ὡς ἐπὶ νεώς, ἀντὶ 
τοῦ οὐριοδρομείτοωι. Ἐχ Μ88. πἰ μὲ}, ποαῦθ ἃ Βγυηοκίο, 
πη66 καλὸς ἀφάοεί!, δἀποίδίαα). ᾿Βοβο] βίδα ΥΘΓΘΙ5, 
8[ αυΐβ 800 8 ἰυάΐοδι, Ποη οἴΠεὶ νἱ 6. οὑπὶ καλὸς 
βοτίρίαπι ἱπνθηΐβ86. [8486 ρΡΙδΠ6 πθβοἰπηα8 8η 0110 
ἰὰ ἴῃ ᾿ἶδτο ἱηνθηίδίαγ. Ουπηη488 οὖρος ἰδπὶ ρ6Γ 86 
ϑθουπάπθππηι γὙεπίππι ποίεῖ, [ογία5 υἱάθίαγ : ρα] 0Γ6 
1118 ϑβοοσυῃὰο γὙθηΐο ἃ δοῃϑρόοία 160 ΔὨ Δί. 

" 817. Βυῃς ΥΟΓΒΌΠ) οὑπὶ ἰηἰΐο 804 86η{ἰ8 ἃἤουῦι 
ϑυ.ἀ88 ἰῃ γΥ. ὄγκος. 

820. σαυϊμο τήνδ᾽. Οοἀά. δι]. ταύτην δ᾽. Υἱάς 
Βυϊιπηδηηππ δὰ ΡΒ ]οεί, 87. 

821. (οά. ΕἸονΥ. δά δ᾽ παθοὶ ἔθ᾽ 80 γδϑοτρίππι. 
ΑΒ. ν. δρίε δί(}}1 ὙΥ̓ΔΚοἢ 6] 415 Ἠ δ οδ ϊ, προς μέ- 
ξας, προςελθών, οἱ Ἐαπτγίὶρ. ΟΥ. 1221. Αρίο, ἰάθη 
οομηραγαῖ Ἠοπιόγαπ Οά. ΙΧ, ὅ07. ὦ πόποι, ἢ μάλα 
δή με παλαίφατα ϑέςφαϑ᾽ ἱκάνει. . 

828. β6Βο! ἀβί65: γράφεταεπαλαεφοίέβου, ἕν᾽ 
ἦ, τῆς πάλαι μαντευσαμένης. φοιβᾶσϑαι γὰρ τὸ μαν- 
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ἂτ' ἔλακεν, ὑπότδ τδλεξόμηνος ἐκφέροι 
δωδέκατος ἄὥροτος, ἀναδοχὰν τελεῖν πόνων 

τεύεσϑαι. ἘΔΟΙΠ]5 ογοάδϑ, 4αὶΐ [18 Βογίρβογαηΐ, νο- 
Ιαΐῖ886 τᾶς πάλαε Φοίβου προνοίας. 

834, 10γτὶ ὅτ᾽ ἔλαχεν. Ουοά ἴῃ δηιϑίγορῃΐοο 
Ροοίδ ὃν τέκετο ροβϑυΐΐ, φαυτῃ ροϑϑβοὶ ὅν ἔτεκε, ἰηαϊοΐο 
681 ργπδπὶ ΒΥ} 8 8), υἱ ἴῃ Β64υ σηπία γογϑὰ ἀρ οΓ6 
Ἰοηβπι 6556. [ἃ 56ῃίΐ6η5 ΤΙΙΟΙ ἶὰ5 βοτίρϑὶί ὅ, ττ΄. 
Θροτγίοθδι φυοὰ ροδβαὶ ἅτ᾽, ἱ. 6. ἥτε, τοίογοηάυπι δὰ 
σιρονοίας. ᾿Εχφέροε, παρέλϑη. ϑ6)ο 5.68. ΒΘοῖα 
Μαβρτγανία8 σομράγδὶ Θεά. Οοἱ. 1424. ὁρᾶς τὰ τοῦδ᾽ 
οὖν ὡς ἐς ὀρθὸν ἐχφέρει μαντεύματα. 

820. ἸΤιΙοΟΙπἰδηΐ δωδέκατός τ᾽. ὙοίοΓο65 δ τὶ ομἱῖ- 
ἰππι τ΄. Ἐτίατγα( 65, δωδεκάτους ἀρότους, δἀ τελεό- 
μηνος ἰη|6]1αἱ γΟ] 6 η8 σελήνη, ᾳυοά ἀστυπ) ο5ῖ. Μονο-- 
Γδὶ 60π| γοΓβ5 δΔη(ἰβίγορἰουϑ οἱ δαἀηοίαι!ο ΗΟΘΥ ΟΠ ἰΐ, 
ἀρότους, ἐνιαυτούς. “Σοφοκλῆς Τραχενίαις. Εἰίδηι 
φιδιηπδί 605 ἰη ΒΕΚΙΚογΙ Αηροάοί 5 ἴ. Ρ. 446, ὃ. ἀρό- 
τους, τοὺς ἐνιαυτούς. οὕτω Σοφοκλῆς. ϑ6ἃ νἱἀδηίΐαΓ 
Ὠΐ ηορΠἰχοπία5 Ἰοσαί,, ἑοτίά586 φυοά 5 ἰῃ δ Δ] 
ἄροτος, 86ἃἀ υἱεοαᾷθ [060 ΠπιοΓο βίημα γί, ΔΏΠΌΠ, 
ϑἰψηϊοαΐ, ἷο εἴν. 09. Ἐπϑίδι 8 ρ. 811, 20. (733, 
23.) ἐκ τοῦ ἀρότου; ὃς οὐ μόνον τὸ ἀροτριᾶν ἔργον 
δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐνιαυτὸν παρὰ Σοφοκλεῖ. Οπιχῃΐηο 
ϑίποογα 6δί ἰδτόγαπι βογρίαγα. ϑθηβαπ) γοτο, ἰῃ 400 
μιδοϑοιπηΐ ἱπίογργοίθβ, οοσίίδηῖοβ ἀθ ρῥγδϑαϊοίίοηθ, 
οαΐα ν. 108 55. οἱ δ᾽ δὲ πηρηίίο ἢϊ, γεοία δχρ!ϊοαϊ { 
ατοάἀάοοκίυβ, {Ππἃὰ ποπδη5 ογδοιϊαμ ἰη16}}|ᾳοπάυπι " 
6856, 4ὁ 4αῦο Αροϊ]οάογυϑ 1, 4, 12. παραγενόμενος ᾿ 
δὲ εἰς Δελφούς, πυνθάνεται τοῦ ϑεοῦ, ποῦ κατοικήσει. 
ἡ δὲ Πυϑία τότε πρῶτον “Ἡρακλέα αὐτὸν προςηγό- 
ρευσε' τὸ δὲ πρῶτον ᾿ΑἸλκείδης προςηγορεύετο" κατοιυ- 
κεῖν δὲ αὐτὸν εἶπεν ἐν Τίρυνθε, Εὐρυσϑεῖ λατρεύοντα 
ἔτη δώδεκα, καὶ τοὺς ἐπειτασσομένους ἄϑλους δώδεκα 
ἐπιτελεῖν" καὶ οὕτω, ἔφη, τῶν ἄϑλων συντελεσϑέντων, 
ἀϑάνατον αὐτὸν ἔσεσϑαε. ΝΙΒΙ] ἰδιηοη ἱπηροάΐί, φαίη, 
4υδ6 Αρο]]οάοτγαϑ θ6]ρμΐοο ογϑοῦ]ο ἐτἰδαϊ,, οἃ 80- 
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ἦς τῷ Διὸς αὐτόπαιδι. καὶ τάδ᾽ ὀρϑῶς 
Σ 1} ἔμπεδα κατουρίζει. 

- Ἅ 4 

{ πῶς γὰρ ἂν ὃ μὴ λεύσσων 
ζ΄ ν Ἦ ΄» ͵χ5.»» , 2). Κ᾽ . ἔτι πότ᾽ ἔτ᾽ ἐπίπονόν γ᾽ ἔχοι 

880. ϑανὼν λατρδίαν; 
ἀντιστροφὴ ἄ. 

3 [4 ᾽ ’ 

δἰ γὰρ σφε Κενταύρον φονίᾳ νεφέλᾳ 

Ρβοοίο τ. 171. δὰ ϑοάοπδοαπι ογδου απ γοι(} 556 
βίδίᾳδιη5. Ὀνογϑυ 681 οηἶπι) ΟΥΔΟυΪ. πὶ ἃ ργδοαϊ-- 
οἰΐίοης Ηδγου 8. Οτδου πὸ οχδοίο ἀποάροϊπηΐ δηηὶ 
ἰάθογο ΠΠθογαύομθπι δ δογα πη πἰ8 γαϊἰοἰ δία πι ογδῖ : 
Ηοτγου]65. αυαυπὶ ὙΓδοβίποιῃ το χαογοῖ, δηθαμ οἱ 
ἴγΓ65 Π]6Ώ568. 8686 ἀππι βρδίϊαπι {Π4 ΧἼ] ΔΏΠΟΓΌΙ, 
ἱπρ]ογοίαγ, το] ἰσασπι 6586 5068, σης ΒοϊδηΐΓδο 
Ιαδογυμ βαογαμ ἰογηίηαπι ἴοτο ργδραϊχογαὶ. Ὑοοᾶ- 
δυϊαμη ἀναδοχὰν τη8}6 96} 0}1845165 ἀνάπαυσιν, ἀνα- 
κωχῆν, ἄνεσιν ἰηϊογργοίαίαγ. οῖς ν᾽ δοΓαπὶ Δ}1}, 
ΒΌΒΟΘΡ( ΟΠ μὴ ἰη 6 }} 36 ἀδπι 6586, 1. 6. ἤπεπὶ ἱπηρο- 
βίαι ἰγὶ ἡθοοϑϑίίδίὶ Δ θογ 5 ϑυβεὶ ρί οηαἱ. 

820. (Αστδιηπγδίίουβ ἰῃ ΒΟΚΚογὶ Απραά. 1. Ρ. 467, 
15. αὐτόπαιδα. αὐτὸν τρόπῳ τινὲ παῖδα ὄντα. οὕτω 
“Σοφοκλῆς. Βὶςο οἰΐδηι ΗΘ Ομ ἶΠ18, 5664 οεἰϊδίΐοηθ 80- 
ῬΒΟΟΙ 15 οπιῖ558. στθάδ5 μδ66 δὰ Δ|1π1π|]0 0 Βροοίδγο. 
Βεοείο Βομο  ἰἀϑί69, γνησίω παιδί. Τηΐογρρ. δά Ἠοβγοῇ. 
οἱ Αγηδ]σμ ἴῃ Ὗῶγ. (οηΐ. Ρ. 417. οἰΐανί! ΒΟ Δα ΓΌΒ. 
Ῥιο καὶ ταδ᾽ οοἀ 4. Ε]οΓ. Ηδεϊ. κατὰ δ᾽. 

827. Τὸ κατουρίξεεν ῥῆμα τραγικῶς σΟΠ ΘΙ ΟΓΔί 
Ἑπσϑδίδιἢ. ρ. 1452, 40. (04. 1058, 48. 

8290, [Ιη 6ἀ4. γνοείΐ. οἱ εοἀά. ΕἾον. Ἠδ:]. ρί6 πο βοτγὶ- 
ρίαμη ποτέ. Βτηυποκία 5 ροϑὶ ἐπέπονον Δα] γ᾽, φυοὰ 
δἀηοϊδίαπι νἱά6ο οἰΐδη οχ οὐ. 6Π. 564 5 αυθπι 5ἰῖ 
οὑπὶ 64. Βγαηεκίδηδ 60]]Δίᾳ8. δΔ06586 ροίϊ5 ἃ ὁοα (6 
1Π0 γ᾽ δΔἀποίδγο γο] υἶ586 υνἱἀ δία ΒΕΚΚογα5. Ενγίυτα 5 
ογάϊηθ γϑγθόγὰπ ρᾶγαπ) ἃρίδ πηπϊδ0 ϑανὼ» ἔχοι. 

831. Ὕαΐρο φονία νεφέλα, 5686 γεῖϊ. 644. οἱ οοἀά. 
ΕἸον. ΗΔ]. φοενία. Οο4. ῬάᾶΓ. κενεαύρω φοινίαν νε- 

᾿ 5. ΄ - οὖν ἀν καῦ  Τ, ἰ 
τ οἰε, σαδπιλυκεκα ἤρου Ὡς Ὅ 4 ιν τς πὸ νυνεον "Ὡς 
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χρίει δολοποιὸς ἀνάγκα 
πλευρὰ προςτακέντος ἰοῦ, 

ὃν τέκοτο ϑάνατος, ἔτρεφε δ᾽ αἰόλος δράκων, {57 Ὁ 
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δεινοτάτῳ μὲν ἄρϑρῥα προςτετακὼς 
ῥάσματι; μδλαγχαίτα τ 

Ουδα ρογρδποδ το ἰβίδ ορίπΐοπθ ἐσ ἰγδρίοἰβ Ῥγο δᾶ 
Βη1 Θχθ 08, ἀροτΓία σογγυρία ϑθηΐ, ρΡοΟΒΒυηία 8 [ἃ-- 
ΕἾ16 οἰηθησατί. Οὔδῖα [ἢ 06 8010 γ6Γ88 δάμη 558) 
6586 σΟΓΓΘΡΙΪΟΏΘπΙ θη ΟΥΘα  Β ΠΠ8 681, 408π| ἀὴρ 
Ῥγίμηδ δγονὶ ἀϊοία) 6586 ἰη Ἐ]ΘοίΓδΔΕ γ. 87. ργδοβουί 
φυσπι ἢ }}}} ἱπηροάϊτοὶ φαίη ρμοείδ βου δογοῖ, πῶς ὅδ᾽ 
ἔτε φάος ἄν ἕτερον ἢ τανῦν ἴδοε. Ἀδσοοάθηϊ δ[18. Τδηίδ 
[αἷἱ ροείδγα ἰη ΕἸδθογδηἷβ ἡππηοτίβ αἰ χοηςίδ., οἱ 
0ἢ Π1060 50} δα) πη θυ ΓΔ88, 56ἀ οἰΐδηι [ΟΥΠπιδ5 
νοσδυΪ]ογαπι ἴῃ δη  ϑγορ ἢ οἰ5 τοροίογοηβ, [118 ἱ δ 
ἴῃ Ὀγδοοθαθηξ8 γΟΓβ8 γΟ66Π) ΠΠΟΠΟΒΥ}1Δ πὶ ἀπ γοῦν 
ἰγίαπι Ὀγονίαπι 5.018 ᾶγαπι βϑεααυπίαν, (48 θη γογὶ 
5[π}}}}Π}πλὰπλ οχἰ δι πηδ 1, 60 Ἰοσο αὰο ἴῃ βίγορμᾶ 6ϑὶ 
δωδέκατος ἄροτος, ᾿ἶδς ροϑίίδ [1586 ἀέλεον ἕτερον ἢ 
θοΐηᾶο δυίοῃ ναὶ ἀδ ἀἰβρ᾽ οί ἢ τανῦν, υδὶ οχϑροοίδ-- 
θαῖυν ἢ τὸν νῦν. 5ἱ φυϊάοπι μαῖϊς ἱπυ }}} δα ἰδηηοηῖο 
ἰοσυϑ οΘοησοάθγοίυγ,. Αςς ρτοίδοίο νἱχ υἱάοίαν ἀυ δ] δὶ - 
Ρο5886, φυίη φασηι 8Βοτρίαπι) ΔΌ ἱπιογργοίο ἢ τὸν νῦν 
ἴη ἰοχίαπι νοηΐββοῖ, πη ΓΙ οὰ5 411418 ΓΒ ῬΓῸ 500 
ἰυαϊοἰο τοπηχογί. Οαἱ γνογβαβ σαυσπι ΠΟῚ ὑ80 Πη060 
βου ρίι8 6586 ροίᾳογ1, Θυπὶ ργδοῖα]! φαΐ αὐἰηἰ πη πὶ ἃ 
᾿θνὶβ γοοθάογοί, Νδὴ ροίογαί οἰΐδιη δἰ, αυοῃίδηι 
Ῥγοθοιηΐῃ6 ΠΟ Ορα8 68ΐ, ἀέλεον ἕτερον ἔτε εἰν᾽ ἂν ποτὶ 
εἰςίδοι, δαϊ δῖη6 ἰπἰογτοβδίίοηα, ἀέλιον ἕτερον ἔτει πότ᾽ 
οὐκ ἂν εἰςίδοει. 

8380. Ἀθοία φυΐϊάθπηι ἴῃ ᾿ἰδγῖ5 ἢδος νογθᾶ. δεένο- 
τάτῳ μὲν ὕδρας προςτετακὼς, ἀη0 γοῖδα σοῃίθῃοίδ 

᾿ 8πῃϊ, 4υ66) ἰδ ἢ 4υυπη Βίγορ οι Ἰορδοοάϊ απ 6556 
οϑίοπάδϊ, δρρᾶγοὶ ὕδρας δχ ἰπιεγργοίδίίοηθ ᾿ΠἸδίαπι 
6886, ΘΥρΡυΪΒ8 [18 γοῦθ, 408π| νἱχ ἀυθίϊαγί ροίοϑῖὶ 
ἄρϑρα [π͵886. Ουδτγε Ποο γεϑι{α]. 

837. 10 τὶ φάσματε, ηἰπιΐα δυάδοὶ τηθίΔΡ ἢ ΟΓᾶ. 
Β0ΠΟ] Δϑίδο Ὑοῦθᾶ δ σουτίβοηδ: προςκεκολλημένος 
εὦὼ ἰῷ τῆς ὕδρας. τοῦτο δὲ καϑ᾽ ἑαυτό" αἰτιατικὴν γὰρ 
ἐπιφέρει. "Ἄλλως. προςκεκολλημένος τῷ ἐῷ,) ἢ τῷ ὀλέ- 
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“᾿ 4 ἤ 3 ; ἄμμιγά νιν αἰκίζει 
4 ’ 

“ ὑπόφονα δολιόμυϑα κέντρ᾽ 
ἐπιζέσαντα. ᾿ 

ϑρῳ, παρὰ τὸ πεφάσϑαιε, τὸ πεφονεῦσϑαι. Τὼ ὑφά- 
σματε, (ἰϊὰ Ιοα͵᾽556 οατη Υἱάϊ ΒΟΠηρίάοΓὰ5 ἰῃ Γ,ΘχῖοῸ 
Υ. φάσμα) τουτέστι τι ἱματίῳ τῷ κεχρεσμένῳ τῷ φαρ- 
μάκῳ τῆς ὕδρας, τουτέστι τῇ χολῆ. ΜίτΔΡΙ νᾶ οχ 
ἨΟΒΥΟΒΙ ἱπηπηογἰΐδπιὶ ἰδ θὰ [ἀγρηςἰ5 οἰοβϑᾶ νῆμα; 
ὕδωρ, ὕφασμα, 4086 δά ἙὙποοογεὶ ΑἀοηίδΖζαδ88 γ. 27. 
Ῥονγποὶ, ἀογιναίαμη νάματε ποη ἀρθεθαὶ ΟΠ 5 ̓. 
57. Ῥγοθᾶγθ. 1μον βϑί πη πιαίδίΐοπο 50 ρ81 ῥάσματε. 
θγ5 ἀρὰ Αἰπθηδοῦπι ΧΗ. ρ. 452. (. ῥασματὰ τε 
μύρων ἔπιπτεν ἐπὶ τὴν γῆν. Ὠοἷπι γοοῖο γα ]βοὸ μελαγ- 
χαίέτα τ᾽, πρὸ ἀο δον δὶ ΒΡαΠποκία5 δ᾽ ἰηΐογγο. Β. μελαγ- 
χαύτας τ΄. Υ γεη. μελαγχαΐτας 8᾽. 

839. 10 τὶ γοίογθβ, αἰἐκίζεε Νέσσον 8ϑ᾽ ὕπο, φοί- 
γιὰ δολόμυϑα. Οοά. ὕοη. ΛΙέσσοιυ 8ϑ᾽ ὑποφοίνεα δου- 
λόμυϑα. ἘΤρϊο ηἰδηΐ, Νέσσον γ᾽ ὕπο δολόμυϑα, 
ΟΠ 5880 φοένα. ὕπάθ Βγαποκίυ5 Μέσσον φόνια, 
οὨἑδ5}5 ϑ᾽ ὕπο. Νοη οδϑούυτγαηι 651. δὰ μελαγχαίτα τ᾽ 
Δαδοῦ ρίαπ [588 Δ Ἰηἰογρτγοίε Μέσσου ϑ᾽ ὕπο φόνια 
οἷο. “Μελαγχαίέτα οῃἶ5580 Νοδδὶ οι ἀἰχὶί Βορ!0-- 
Οἴ68, 4υ}8, φασι Π060 ρΓδοργοβ8ἃ 6856 πηρηϊο (6Π- 
ἰδυγί., ποη ογαΐ δι δίσαυπι, απο αἀἰσοτοὶ μελαγχαΐ- 
τὴν. “Δασύστερνον ΘΠ Θαργα γοσδγογαΐ ν. 857. οἱ 
μελαγχαίτην Μίμαντα ἃρίθ οἰϊανίι ΥΥ ΔΙκοΠο᾽ ἀϊὰ5 οχ 
Ἠεβ᾽οαὶ δοαΐο ν. 186. ΒΘ ο] 45:68: τοῦ δασυτρίχου. 
Ὠεοϊπάο: δολόμυϑα, ὅτε τοῖς δολίοις τοῦ ΙΝέοσσου 
λόγοις ἀπατηϑεῖσα τετόλμηκεν. φοένεα δολόμυϑα. 
τὰ δόλια φάρμακα" καὶ γὰρ ἕτερά τινα ἐκέλευσεν αὐτῇ 
σημμῖξαε τῷ αἵματι, ὡς ὀπίσω εἶπεν. 80:11 οἱ ν. 580. 
6χ ργᾶνᾶ οἰτι5 ἰηἰγργοίδίίοηθ. Αροτγίαπι 68ἰ ὑποφόνια 
δΔηδιΙοχίδθ Γορυβηπαγο, δολόμυνϑα δαΐθπι 5: 80. δ] τ, 
466588 γνογϑαὶ 5014 8πι|. Οὐᾶτα ὑπόφονα δολιόμυϑα 
Βοῦρϑὶ. Μουγίίατγαμπι ἀἰοἰ! ΗΠ Γοα] οι, οὐ 5 τοι δ τὶ 5 
᾿πηδογοδί ἀΐγαπι Υἱγὰ8, αυθηααθ βυδίηαἀθ ρυηβδηΐ 
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Α 

στροφὴ β. 
τ σῳ.» ε. ’ ι 
ὧν ἀδ ἃ τλάμων; ἄοκνον 

᾽ «- [2 [2 

μεγάλαν προςορῶσα δόμοις 'βλαβαν 
.“. ΐ 

νέων ἀϊσσόνζων γά 
᾿ ; ᾿ Σ 2 ἤ Ἢ 

τὰ μὲν οὔξι προφέβαλε, τὰ δ᾽ ἀπ ἀλλόϑροου 6 
- 

γνώμας μὸ ὀντρ -οευχγμούῖοι ξυναλλαγαῖς τῷ 
διεκέβέαδες 

[εἐγνοϑοθηΐθ5 του ἰ[6γἱ δοῦ οἱ υθηθηδίδο 4010350 (6Π- 
ἴδ] 5045 γ65118. ᾿ 

841. Οοηδίγαοπάα γογθᾶ βαηΐ μο06 τη060, ὧν τὰ μὲν 
οὔτι προςέβαλε, τὰ δὲ, ἀπ ἀλλόϑρου γνώμας μολόντα 
ὀλεϑρίαις συναλλαγαῖς, ἦ πον ὀλοὰ στένει. Οὐ δηι 
ἀο]ο5ᾶπι, Νοαϑϑὶ ογδίϊοηθηι πηΐϑογἃ ἃ. ΠΟΙ 
ΟὈποίδΔηοΓ πιᾶβηδιη 86 δ 5 ἐπ πλΐ ΠΕΓΘ Ρ6Γ- 
ηἰοίοπι νἱάδη8, ὨΟΥΟ ἰηϑβίδηϊο σοῃηπῦὖϊο, 
ρΡᾶγίΐηι ἤθη ἰηϊ6]} οχἱῖ, ρδνίϊπι ἃ πά6 60- 
σηϊίδιη [1 πη65818ἃ ΟΠ οἰ ἰδίΐο 6 58η6, ΟΓΘ6Ο, 
δχ Δ 1 }16Ὁ ΔΙ Πα ταν, 5806, στο άο, ὑ86- 
65 ἰδογί 88 οἴζαηαϊί. Να580 δηΐπὶ Πα θη) ἢιᾶ-- 
Β6η8, ἢο0ῃ ἱπίο!]οχὶ! ἀοἸαπι οἷυ5: δὺ ΗΥ}]Ὸ0 δαΐοπι 
φαύυτη δοςθρίί, φυοπιοάο, αυοά δαιοτὶ ΗΠ γου 85 γοι!-- 
ΠΘη60 ἴογε ραϊανεοΓαί, ἴῃ ρογηΐοἴθιη οἰἃ5 νογίου!, ογα-- 
Οἶδὺὶ οᾶπιὶ ΠΟΙ Οἱ ποτὰ οἱ Πεγθ, αποά ρογαϊαἀονεὶϊ 
Ἠδτουϊοπι, 4υ6Π) 56 510] Γοοοη οἰ ἰδία ΓδΔηι βρογδυογαί. 
Οεἴοτᾶ ἰη πη661ο ροβίῖϊδΔ. Ουσμ δηΐπι οοἴογαπηι (14 68 
ἄοκνον) ἰηδβίαγε δἱ δὶ δ οἰἰοηοπὶ ὁχ Ρ6}} 166 δηϊπιδά-- 
νογίογοί, ἤθη ΒΑΡ αΪἱ ἰΘρῈ.5 84 ταραϊδηάππι), ααϊὰ οχ 
ἰ8ηι ἃπηδίσιο Νεβϑὶ ἀθηο ρογίοα ἢ! ἐπι ογοῖ. Δόμοισε 
Τιῖο  Π} γοοθηϑίο. Οοαά, Υρη. ΕἸον. Η δι]. οἱ 644. γοϑῖϊ. 
δόμοις. θοΐηα8 νέον οοά. ὕεη. οἴ 5610]. οι. ἴῃ φαΐθὺ5 
βογρίαπι, νέον ἀϊσσόντων. νεωστὶ προςβαλλόντων. 

δὃ44, Οὔτε προςέβαλεν. οὐ συνῆκεν. 86ἢ0- 
᾿ἸΙαϑίθβ, τϑείβ. νἱάδ Ὠουυῇ]!. δὰ Ομαγί!. Ρ. 195. (318. 
64. 1105.) 1τὶ προςέβαλε, οἰἴδη ἴῃ δη 5 γορ ἷ 60 
σαπ| 80 ΠΟ] 5.8 ν οἸηἰ (6.65. ᾿44λλ, ἴον» 4υοἀ ἴῃ 
10 γ15 δϑί, ἴῃ ἀλλόϑρου τηυδηάυτηῃ ΥἹ0}} ἐγ Γαγα  ἴ85. 
; 85. {ὶθτὶ νοίογθ8 ὀλεϑρίαες ξυναλλαγαῖς. ΤτΙο] -- 
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Υ «πεγας 

ἀξ ἀλασιαίμ, 
᾿: δος “να Ἐξ τευ ξν 



198 ΤΡΑΧΙΝΙΑ͂Ι. 

ἀντειστροφὴ β΄. 
,ἔῤῥωγεν παγὰ δακρύων᾽ 

τς κέχυται νόσος, ὦ πόποι, οἷον οὐδ᾽ 
δια ἀναρσίων Ἡρακλέους 
; 

ις 

βὅδ᾽: ἀγάκλανυτον ἐπέμολξδ πάϑος οἰκτίσαι. 
ἰὼ κελαινὰ λόγχα προμάχου δορός, 

φυῦσπι ΟἸηἷΠ0 οχβροοίδγὶ ἢδες γοοῦ]ᾶ ἢἰς νυἱἀθ δίαγ, 
ἴαπι 56 Π01185ἴ8Π} ΠΟη ἡπάαπ μεγάλαν Ἰοᾳ 1556 ογρά!-- 
δ116 68ῖ, ᾳυΐ βογί δὶ, ἡ “προςδοκωμένη καχομοιρία τοῦ 
Ἡρακλέους ἐκφαίνει μεγάλην ἑτέραν ἄ ἄτην. προςϑοκῶσι 
δὲ ὅτε ἀπολλυμένου Ηρακλέους αὐτοχεερ ἑαυτῆς γενή- 
σεται. 

852. Βοοία ἢδ6ο β0Π0}185165 ἀκ σμοῦὶ ἰδοῦ 18 
δοοίρί. Υἱάθ δά ν. 854. 

84. Υαυϊχο οἷον ἀναρσίων οὔπω ἀγακλειτὸν Ἥρα- 
κλέους ἀπέμολε. Β. Ἡρακλέα. Ιη ΗδΔι]. οὶ ἀγκαλυτὸν. 
Ἑἀά. Ταγη. Βίερ!ι. ᾿Ηρακλέ᾽ ἐπέμολε πάϑος οἰκείσαι. 
118 οἰΐδπι Οδηίθγυβ, ηἰϑὶ φυοὰ εἷς ὡςτ᾽ δηίθ οἐκείσαι 
ἰπδογαΐ!, ἀπ οπὶ ἀείηα6 4}}} δοουϊὶ ϑθηῖ. Μίτγδ ϑυηί, 
4086 ἴῃ 50}0}}|5 Ιεραπίαν: ἔῤῥω γε παγὰ δακρύων. 
ἀντὶ τοῦ, πάρεστιν ἡμῖν δακρύειν, ὡς ἀπὸ πηγῆς κρου- 
ψηδον. ἐκτέταται γὰρ τὸ κακόν, καὶ πανταχοῦ διαβή- 
σεται ἥ κατὰ τὸν Ἡρακλέα συμφορά. ἀπέμολϑε σά - 
ϑος. ἀντὶ τοῦ ἀπομόλοι. οἷον οὐδέποτε ἀπὸ τῶν πολε- 
μέων γέψνουτο. φεῦ φεῦ, κακὸν φησὶ, γέγονε τῷ Ἡρακλεῖ, 
οἷον οὐδὲ παρὰ τοῖς πολεμίοις ἀνοίκειστον σιωπηϑήσε- 
ται. τὸ γὰρ οὔ πω, ἀντὶ τοῦ οὐχί. ἢ οὕτως" οον, κακὸν, 
φημὲ, οὐδέποτε ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν συνέβη τῷ Ἡρακλεῖ, 
τοῦτο ἀπὸ τῶν ἰδίων αὐτῷ γεγένηται. Αρογίαμι εϑῖ, 
Βοςαϊοογθ ομβογθ: ἀϊ {{π58}8 651 ΠΟΥ 5, 66}, 
ᾳυδῖὶο πα δὺ ποδβίϊθα8 αυαἱά θη {16 0116 Ηοτ- 
6}}5 π18[ ἃ πὶ Κ᾽ πη η ἀππὶ νεηΐΐ. Ῥαίεΐ βϑορβο- 
αἴθοπι ἀγάκλαντον ΒΟΥ] ρ5886. Ἐαπϑίδιΐπβ Ρ. δθύ, 84. 
(721, 8.) καὶ τὸ οἰκείζειν δὲ, κείμενον παρὰ Σοφοκλεῖ, 
παϑητικὼς ἡ Αἰτϑὶς φράζει. 

8δῦ. ἸΤτίο! ηἰΐ τοοδηβίο, τοῦ προμάχου δορός. 
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Ἅ , Ἁ ’ 

α τότε ϑοὰν νυμφαν 
ἄγαγες ἀπὶ αἰπεινᾶς 
τανδ᾽ Οἰχαλίας αἰχμᾷ᾽ 

ς 3 ᾽ ’, [4 Υ 4 

α δ᾽ ἀμφίπολος Κυπρις ἄναυδος φανερὰ 
τῶνδε φανεῖσα πράκτωρ. 

ΧΟΡΟῪ ἢἡ α. 
’᾽ 39." [4 μι ὔ Α 

Πὸοτερον ἐγὼ μάταιος, ἢ κλύω τινὸς 
» ’ 

οἴκτου δι᾿ οἴκων ἀρτίως ὁρμωμένου; 
ΧΟΡΟῪΥ ἡ β΄. 

τὶ φημί; ά. 

Ιφπονδηΐ ἀεί οα]απὶ 1 δ τὶ γοΐογοϑ. Κελαινὴν γοσδῖ λόγ- 
χὴν ῥγορίογ [ὰποϑίαπι 86}11 ἰϑιὰ5 ουθηΐα πη. Π]ρομά- 
χουν ὨΟΏ 68ἰ προβεβλημένου, αἱ υπὶ 6 50Π01145{15 υἱ- 
50π}, 864 ποίδί Πδϑΐπ), 4081} ὈΓΪΠΊΟΓΟ5 φοϑίδηΐ. [ἀ 
[ογίαϑϑ6 γοἱοθδί 118, Χαὶ 50 βεγίρβί[ : τὸ προμά- 
χου ἐπὶ τοῦ Ηρακλέους ληπτέον, οἷον τοῦ πρὸ πάντων 
μαχομένου. οῖίο: Ο δΔίΓἃ Ο5Ρ 15 ὈΓΪΠΠΟΓΐΒ Πᾶ- 
δίδα. ᾿ 

801. ᾿“μφίπολος τοοῖο ἰπίεγργοίαίαν 50} 0]185[68, 
ἢ ὑπηρετησαμένη τῷ Ἣρακλεϊ πρὸς τὸν ἔρωτα: δά ἀ8 
Ὠοΐ. 21. δὰ Ηο5γ6}. Ρ. δ00. “ἄναυδος ἴῃ 56 }0}}}5 ὁχ- 
ΡΙΪοδίυγ Ρὲγ σεωπωμένη. Οὐσμ δἀϊθοίαπι 51} φανερά, 
γἱἀοίαγ οο]αίιπι ἃπιογοηι ΗΠ ΘΓΟῸ 5 ἰη πηοηΐο ἢ αΪ556 : 
δι! 1 ϑῖγ θη 5 ΟἸδΔηἀΘ5.1η0 ΔΙΏΟΓΕ [η8ἃ- 
ΗἰΓ6518 Δρρᾶγυϊὶ ὨΟΓὰ πὶ οἰ ΓΘ ΟΊ ΓΪχ. 

8062. Υ̓́δη. τῶνδε φανεῖσα πράκτωρ, (Οοίοτὶ ΠΡ τὶ 
ΟΠΏ65 τῶνδ᾽ ἐφάνη πράκτωρ. ΥἹἱάθ δά ν. 851. 

80ῦ. ΕἙαἀά. νοῖίϊ. εἰ φημε; Οἱ 5ογ ρϑογαηί τί φημέ, 
ταν! δοσθηί ὨοίδΓα τὲ ἀοθΘὈδηΐ: πο δηΐιη ααϊὰ, 
5604 δοααϊα 5ἰμηϊοδί, ἰἀοιμαὰθ 6δ᾽ ᾳυοὰ λέγω τε; 
ἰη Οεά. Β. 1478. δ. οἰΐδιη δαρτᾶν. 629. τὸ δῆτ᾽ ἂν 
ἄλλο γ᾽ ἐννέποις; Ὑαϊρσον. 8θ8---870. ὁποτο (Γἰ δαυηίαΓ. 
Οὐδε ο50 ἰπίογ ἴγ65 ρυϊπηᾶϑ ὁπογὶ υἱγαίῃ 65 αἰ βίγθα!]. 
Βγαηοκῖαβ ἀᾳοθα8 Βοι ΟΠ ΟΣ} 15 ἀρ ἀοΓαΐ ν. 8θ9ῶ ---δ0. 

δορῆ. Ῥοϊ. Υ. 9 
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3 ἠχεῖ τις οὐκ ἄσημον, ἀλλὰ δυςτυχῆ 
κωκυτὸν εἴσω" καί τι καινίζει στέγη. 

ΧΟΡΟΥ͂ ἢ. ' 
ξύγες δὲ ά. 

τήνδ᾽, ὡς ἀήϑης καὶ συνωφρυωμένη 
χωρεῖ πρὸς ἡμᾶς γραῖα σημανοῦσά τι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 
ὦ παῖδες, ὡς ἄρ᾽ ἡμὶν οὐ σμικρῶν κακῶν 
ἦρξεν τὸ δῶρον Ἡρακλεῖ τὸ πόμπιμον. 

ΧΟΡΟῪ ἡ ὅ΄. 
τί δ᾽, ὦ γεραιὰ, καινοποιηϑὲν λέγεις; 

ΤΡΟΦΟΣ. 
βέβηκε Δῃάνειρα τὴν πανυστάτην 

ὅ ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός. « Καικι δά ὅς εἴς 

ΧΟΡΟῪ ἡ ἐ. 
οὐ δή ποϑ᾽ ὡς ϑανοῦσα;" β΄. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

πάντ ἀκήκοας. 

800. 867. 8θ08---870. 564 δεῖ] ἰη16}}|χἱ ροίε81, ἰοίδη) 
ἤδη 5Βοθῆδῃι),, 4886 4υϑάδη δΔη [5 ΓΟρΡἰοᾶ ργοροτίϊ 0} 8 
ἀοδογρία ὁδὶ, [ἰὰ (δοῖδπὶ 6556, υἱ 5δίηρυ]δα ἀοἴΠο 6 ρ8 
Ἑδουγίοδο υἱγαῖη 68 585 ρᾶγί68 μὰ θθδηΐ : αυοα ΔΌΡΓΙΩΘ 
αδάγαϊ ἰη ἢδης ἱγερ  ἀδίίοη πηι, ἰη φυδη η668 ᾿)εΔηΪ-- 
ΓΔ σοηϊ!οἰαᾳπίαγ. Αο ϑροηΐο 856 οἴδεγαηί αυἱηά δεΐπὶ 
ρΡογϑομᾶγηα ἀἰοίᾶ. Ἐὰ οὔϑοὸ πυπιογὶδ νἱγρίησπι ἀΐϑ6θΥῦ-- 
ῃθηάἀᾶ ραΐδνὶ. ΑἸ γορμίοα ΠΠ|6π|8 ᾽ πηᾶγαίη ἰη-- 
ἀϊσανὶ. Αἰφαθ οὔϑογνᾶγα ᾿ἰςθί, δυμοβϑοθηῖθ δηΐϊπιὶ 
ποία ρογαΓ δι 10 5188 ρεγβοηϑγααι νἱοε8. ϑιίε[[588 
δυίεηι σμογαπι κατὰ ζυγα, [δΔο0[}]6 δηἰπιδανοτίοι (6 - 
[0.5 Ἰοοίον. 

δ09. Οοά, Ηαδι]. οἰ ἰΐ ὡς... 
870. Οοά. Ηδι]. σημαίνουσά τι. 
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ΧΟΡΟΥ͂ ἢ ς. 
τέϑνηκεν ἡ τάλαινα; β΄. 

ΤΡΟΦΟΣ. 
δεύτερον κλύεις. 

ΧΟΡΟῪ αὶ ζ. 
τάλαιν᾽ ὀλεϑρία; τίνι τρόπῳ θανεῖν σφε φής; 

ΡΟΦΟΣ. : 
σχετλιῶξ τὰ, πρός [γε πρᾶξιν. ον-αρῦ: αἱ } γ΄. 

ΟΡΟῪ ἧ ἡ. “δ κὶ 
᾿ς εἰπὲ τῷ μόρῳ, 

γύναι, ξυντρέχει. 

878. ΑἸἰὰ. οἱ 41186 γοίί. οαἀἀ. σφεν. [αηί. 560. οἱ 
ΤιϊΟ]ηἸ δηΐ σφε. 

8790. ΒΟΠοΙ 565: σχετλεώτατα. σχετλιώτατα 
᾿ ἦλϑε πρὸς τὴν ἀναίρεσιν. τουτέστιν, ὡς ἄν τις ἰδὼν ἢ 
ἀκούσας σχετλιάσειε τὴν πρᾶξιν. Μίταπι, υηάδ ἴῃ 
ἰδία ἦλθε πρὸς τὴν ἀναίρεσιν ἱποίάἀδνῖ!, 51 παθυΐὶ 
αυοά ἴῃ ΠΠγ5 σχετλεώτατα πρὸς γε πρᾶξιν. 'ἴῃ 400 
ὨΪΗ1] δδὲ φυοα ΓΟΡΓΘΠΘΠΔ5, ὈγδΟΙΟΥ δηδραθϑίμη [ἢ 
δδοῦηἋο ρμθά6. Εππὶ Γεπιουΐ σχετλίως τὰ πρός γε πρᾶ- 
ξεν Β0ουδοηάο. Ἀδβροηάοί παΐο νοῦϑυβ ὅδά. 

881. 110 τὶ νϑίογθϑ ΘᾺ} ὁμΟΥΪ ροΓβ0η8: τίς ϑυμὸς 
ἢ τίνες νόσοι τανδ᾽ αἰχμὰν βέλεος κακοῖ! ξυνεῖλε; πῶς 
ἐμήσατο πρὸς ϑανάτῳ ϑάνατον ἀνύσασα μόνα; Ττὶ- 
οἰ ηἰδηΐ Πἰδυὶ, 4005 Βηευποκίαθ βοοαΐα8 681. γογθᾶ 
τανδ᾽ αἰχμὰ βέλεος κακοῦ ξυνεῖλε, (5810 οηἴπ ὨΔΒ6η1) 
παῖγίοἱ ἰτἱδαυηΐ, [416,9 υἂἱ γα] ργοηοπηθ Οϑίθηαϊ!, 
αυοά ποη γραία ἰη ρεϊποὶρίο ροηὶ ροΐαϊ. Ιη 400 86-- 
Π6ΓΘ γν8146 περ ρεηΐ65 νἱ 688 οἰ 605. Ῥυγὶπλᾶ ]ὸχ ογᾶ-- 
.τἰοη5 65[, αἵ γοσυ} }5 σγδιιπηδίϊ οἱ 5 σον δῖ; Βοου ηἀ8, 

ο δ τῃοίογ οἷϑ; ἰογιᾶ, ἰῃ ροθία φυΐάδηι. υἱ Ῥοοίὶς 5. 
Ῥοοιῖοᾷ ἀἰοἰο ποη ἀδσθοῖ τοραφζηᾶτγο γορῸ 5 γμοίογ οἷ; 
τηρίογί σᾶ πο φτδηιπιδίοἶ8. 864 Ρ]οΓίψαθ, 58] φαϊὰ 
ἐτδπγηγδι σᾶ 6 Ποη δάγογβαίυγ, γοοίαπι ρυΐδηί. ΑἹ 00 

ο᾿ 

! 

στ Βα ὧν 
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ΤΡΟΦΟΣ. 
αὑτὴν διηϊστωσε. 

ΧΟΡΟΥ ἡ ϑ΄. 
τίς ϑυμός, ῆ, τίνες 

] 

ἰ 
τιν, } νόσοι, τάνδ᾽ αἰχμᾷ 

βέλεος κακοῦ, ξυνεῖλε; γ΄. 

ΧΟΡΟΥ͂ ἣ ί. 
᾿ πῶς! ἐμήσατο 

9“ 885 πρὸς ϑανάτῳ ϑάνατον 
πκΡ ἔλνων ἀνύσασα μόνα; 
Φρὰ τὶ ΤΡΟΦΟΣ. 
ΝῊ" στονόεντος ἐν τομᾷ σιδάρου. 

Χ ΟΡΟΥ ἡ ἥ τᾶ. 
τι ἐπεῖδες, εἰδδς- ὦ μάταί, τάνδ᾽ ὕβριν; 

τη πηπὶ 651, ΝᾺΠ| ΟΥΪΠ6Πὶ γ ΓΒΟΓΌΠ, 6ΌΠ|, ΔΌΘΠΙ 
τ οίοτίοδο 6665 τοαυϊγταηΐ, Π6}10 πη060 ροΐοϑί ροοῖᾶ 
ὨΘΘΙσογο. Ουοα 5ἱ δἰἰθηθγβ, ἤδης 6556 σδβ8δη 
ἰηγ ηἶᾶ5. ΘΓ 4086 Ποάϊα ἃ τ }{15 σδυ ἃ 8ογ θαη-- 
ἴᾳγ») Ρἰθγαπιααε αἰ {ἢ }}1ἃ 5ηί ἃ ἰπι6]Πρεπάθπι. ΝῸΠ 
Βα πὶ ΘὨΐπὶ Ὑ γᾶ 60 ογἀΐῃθ, 40 ἀδθθηίΐ, (0]]οοδίΔ. 
Ναυϊγὶχ 5ἱ ἤδος ἀϊδογοῖ, ἤθη τώνδε, 568 αἐχμὰ γ8] βέ- 
λεος ἴῃ ἴηἴ{10 ΠΟΠ]].οοᾶγα ἀουΐϊδθεί. Ἀδοῖθ ἤδ66 νρίογοϑ 
δῖ ομμηΐᾶ σἤοτο ἰγἰθαθηϊ. Τὶς δηΐθ ϑυμὸς ἀε] εν, 
Ἰηθ6ἴΓ0 ῬΔΥΪΟΙ δὺ 56η88 6 πίθ. ΝΟΠ Θηΐπὶ 4086 1Γδ, 
864 ἴγτδῆηθ δα πθόθη) δἰδὶ ἰηογοηάδη ἱπρα]ογὶϊ ἢ οἷἃ-- 
ἶτᾶπι ἰηἰοΥΤοσᾶγο ΠΟΤ Δοθοῖ, φαΐ ργδοίου ᾿ρ58Π| 
ΘΟ 681, ουἱ ροϊποῦιί ᾿ἰγᾶϑο]. οΐηαθ νογθαπι δἰησα-" 
Δ Γ6 ξυνεῖλδ οβδίδηαϊξ, σΟὨ ΠΥ] ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 ΠῚ Εἶπ 5, 4.86 
ἂς ἰτὰ Ἰηἰογγοσάγογαῖ. «ἀἐχμὰν τηυίανί ἢ αὐγμᾷ. ΑἸΪῸὸ 
ΒΡΘΟΙΘί Π666598 68, αυοά Ἐαδίδι 5 Ρ. 243,9. . (84, 
10.) ΒΟΥ 1: ὅϑεν ἡ τραγῳδία. τολμήσασα αἰχμὴν 
βέλεος εἶπε τὴν ὀξύτητα. δὲ οὗ Οἰδίπους τετύφλωτο. 

888. 1 ἰΡτὶ ἐπεῖδες ὦ ματαία. Ὑτὶπιεῖτο ρμοϑίαν 
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ΤΡΟΦΟΣ. 
ἐπεῖδον, ὡς δὴ πλησία παραστάτις. δ΄, 

ΧΟΡΟῪ καὶ ιβ΄. 
τίς ἦν; πῶς; 

ΧΟΡΟῪΥ ἢ (γ. 
φέρ᾽ εἰπέ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 
5. Α ὠς. »ν - ἢ 

αὐτῇ πρὸς αὑτῆς χειροποιεῖται τάδξε. δ΄. 
ΧΟΡΟΥ ἡ ιδ΄. 

τί φωνεῖς; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

σαφηνῆ. 
ΧΟΡΟΥ ήἤ ιε΄. 

ἔτεκεν, ἔτεκεν μεγάλαν 
ἃ νέορτος ἅδε νύμφα 
δόμοισι τοῖςδ᾽ ᾿Ερινύν. 

ΤΡΟΦΟΣ 
ἄγαν γ8᾽ μᾶλλον δ᾽ δἱ παροῦσα. πλησία 
ἔλευσσες οὗ ἔδρασε, κάρτ᾽ ἂν ᾧκτισας. 

Ἰδηῖθ ἰῃβογαΐ εἶδες, βου ρϑίαᾳῃ 8 μάταιε, πηδβου 1 ηᾶ 
ἴογηδ, αὖν. 8603. οἱ 4110]. 

889. Οοά. Ηδγ]. τί ῥργὸ τίς. 1 ἤηθ Βαΐὰϑ ὙογΓβ 5 
ὁοἀ. Υεη. ἀθ αι, τίνα" ϑυμὸν εἶχεν, δε [158 ἰπίον- 
Ργείδί!ο ὁδί δὰ τίς ἦν δαδοτὶρία, αυοά ε5ϊ τίς ἤν ἡ 
ὕβρ ἐς. 

(80. Οοά, ΕἸοΓ. πρὸς αὐτῆς. Υ͂. δά ν. 411. 
894. ΑΙά. οἱ Τυπΐ. μεῖπιδ ἀνέορτος, 400 ρεγηοί 

ϑ0 ΒΟ] δίδο δαηοίδί!ο, ἀνέορτος «δέ, ἀντὶ τοῦ ἤ 
αἰσχρὰ καὶ ἀπρεπής. ϑοβμο!αδί65, ἡ νδωστὶ ἐνταῦϑα 
ὁρμήσασα Ἰόλη. 

897. ἜΜ γϑίο το 8 ἔλευσσες. ΤυΟΙ πίη] ἔλευσας. 
Ταπι ἰη Ταηΐ. 560. οἱ (δηΐ, Βοτρίαπι οὗ, χυδϑὶ δάγνοΓ.- 
Βέαη) 65561. 
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ΧΟΡΟΣ. 

[καὶ ταῦτ᾽ ἔτλῃ τις χδὶρ γυναικεία κτίσαι; 
ΤΡΟΦΟΣ. 

δεινῶς γε" πεύσει δ᾽, ὥςτε μαρτυρεῖν ἐμοί. 
Α [4 , 

ἔπει γὰρ ηλϑὲ δωμάτων εἴσω μόνη, 
Ἁ “«{. 3 }] -- [4 

καὶ παῖδ᾽ ἐν αὐλαῖς εἶδε κοῖλα δέμνια 
στορνύνϑ᾽, ὅπως ἄψοῤῥον ἀντῴη πατρί, 

898. Γι θτὶ γρίογοβ, καὶ ταῦτ᾽ ἔτλη τὶς χεὶρ γυναν- 
κεία κτίσαι. ἴῃ οἀ4. Τυτη. δίσορῃ. εἰ 8115 οὔγίϑϑ 
τις. Ἐὸρ 5ἶνα δααϊΐο οἷν οπιρῖϑϑ80 ᾳφυΐά δ᾽ δὲ νυϊὶ καὶ 
ταῦτα! Νδᾶπι αασπ ηυϊεὶχ αἰχίσϑοῖ, γ }10 τηδρ 15 
ΠϊβοΓτία 65565, 5] 'ρ88ἃ Υἱά 5865 4086 ἴδοϊΐ, 
ποηῃάππι δοἷζΐ οἤοτιδ, αυϊὰ {114 ΓΘ οΥ, υὑἱ ΦΌΔΟΓΟΓΟ 
Ροίίυ5., 40.1.86 1114 8ἰηΐ, ἀορθδὶ, φυδηι, 6ποἀ ρτγοίδοϊο 
δΔυδυγάσπι 65ι, πηϊγαῦὶ, αυοα ἴδοοτῖί, ᾳυδὲ 408} }ἃ 
δἷηϊ ἠοϑοῖῖ. Εἰ ἰδηῖθὴ ἢοο αἀἴσα γα ΘΠΟΓΌΠ.., ΠΟη δυίδηι 
ᾳυδογοτα αυἱά ἃ ἴδᾶπὶ πι 156 Γ8 116 ΓΘ οοΥς ΠὨοἰδηΐγᾶ, 
Γοβροηβίο πυίγὶοἱβ ἀοοοί. Ηδ66 φαΐ οοηϑἰἀογδΌΪ,, ἴη-- 
16Π6 6 Πο58 ἀπ νογϑ8 ΒυΡ ΘΠ ηΐ πὶ 6858 ΟΥΔΙΪΟἢΪ5, 
40.806 Ὠΐϑτο νἀ οθαίατ, φυυμ Υ. 900. παρῆλϑε Βοτὶρίαπη 
6556ῖ, 

θυ0. 1 ἰθτὶ ἐπεὶ παρῆλθε. δοῖο αυϊάθπι, 6(5] 
οδ858 ΠΟἢ ρεγβροείᾶ, βΟηδοίθγι8 ἐπεὲ γὰρ ἦλϑε. Υ. 
δὰ ν. ργᾶθε. 

901. βδο]δϑίθβ : γράφεταε κοενά, ἢ τὰ τοῦ 
ϑανάτου; ἢ τὰ αὑτῆς καὶ τοῦ Ἡρακλέους. ϊγαηαὰθ 
ὨΘΙ10 Ὠο0ἢ Υἱάεὶ ἱπορίαπι 6585. Κοῖλα δέμνια Ἰ6Οῖ05 
6586 ὁᾶγοϑ, ου] οἶα (αἰ θ5 Ἰαχίοτ 05 ἱπιροϑῖί8, 400 
τι 0}}}ὰ8 γοσαθ οί δρατοίαβ, 4αδη) ΡΟ] ]ὺχ Χ, 41. στρω- 
μνὴν βαϑεῖαν αἰοἰῖ, οδιηαθο 5ἰθγηΐ 80 ΗΥ]Π10 δἰδί 
τοάϊίατο δά οχεϊρίοηάὰπὶ ρδίγοη), 48 ΓΘ πηοηΐία Ὠ618-- 
εἶτα ἰδδεϊηδί ποθ 88), αυΐνὶ8 οἱ τοοίδ Πγ6}8 5ἰ6ὲ 
1η16]}Π|μ ε΄. Ἰηδηΐβ οοπιπηθηία ἀοοσίοταπι, 4] τί άθΓ8 
νοϊοῖ, βογίο ἀδρυρηδηίίδ νἱάδαὶ πη Υυπάοει Επποηἀά. 
Ρ. 111 5644. 

902. 1 ]Ὀτὶ νϑίογεβ στόρνυνϑ᾽ εἰ ἀντοίη. ΤαΓη. 
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κρύψασ' ἑαυτὴν ἔνϑα μή τις εἰρίδοι, 
3 - Ἁ “»Σ ᾽ ἰν βρυχᾶτο μὲν βωμοῖσι προςπίπτουσ᾽, ὅτι 
γένοιτ ἐρήμῃ, ἴκλαιδ δ᾽ ὀργάνων ὅτου 
ψαύσειεν, οἷς ἐχρῆτο δειλαία πάρος" 
ἄλλῃ δὲ κἄλλῃ δωμάτων στρωφωμένῃ, 
εἴ του φίλων βλέψειεν οἰκετῶν δέμας, 
ἔκλαιεν ἡ δύστηνος εἰςορωμένῃ, 

2. ΚΑ , ς » [4 3 ) [4 ἦ 

αὑτὴ τὸν αὑτῆς δαίμον ἀνακαλουμένη, λΜ' ῶ. 

στρόννυνϑ᾽, ἜΥΤΟΓΕ [ὙΡΟΡΓΔΡὮΪ, αἵ νἱ ἀδίαγ, ὑΓῸ στρών- 
ψυνϑ᾽, αυοά Τιο  πἰδπογαμ 651. 1η ᾿ἰϑάδι γοοία ἀν- 
τῴη. (οα, ὕοη. ἀντεύη. 1,8. ἀντοίη. ΑἸ]. ἀντοίῃ. 

904. ὙὈΪρο βρυχᾶτο 5ΐἴη6 δοτοίαθ οἵ πιοχ χλαῖω. 
90. (οἀ. Πδι]. ὅπου. ΑΒϑυτγτάσμῃ, ο5ὶ, αυοά 

ὍΠῈ8 β6Π0} Δβϑίδγαπι βου ρϑὶὶ, ἢ τῶν ἐργαλείων οἷς τὸν 
. φεέπλον ἔχρεσεν. ΑἸ18, ηδίαγδο πυμηδῆδα ΟῚ ἰρηᾶ-- 
Τὰ5: ὅτε ἥπτετό τινος ἐργαλείου ὧν εἴωθεν μεταχευρέ- 
ξεσϑαε συνόντος αὐτῇ Ἡρακλέους, οἷον ἱστοῦ ἢ τινος 
τοιούτου, ὠδύρετο, ὡς λοεπὸν καταλεμπάνουσα αὐτά. 
ὕι Μεάοθα Αρο]οηΐ ΒΠοΑΪΪ 111, 813. μνήσατο μὲν 
τερπνῶν, ὅσ᾽ ἐνὶ ζωοῖσε πέλονται. Ῥοβί ἢπηο ὙΘΓΒΌΠῚ 
ὙγυΒάοΓῦ8 56 ρυϊπθη) ἰδουηδα δ'ψηδ ροΒ }586 ναι οἰ-- 
πδίυγ. ΕἸἰάσῃι μοχ οἰκέτας ΠΙΠ6ΓῸ5 Ὠ6Ι ΔηΐΓδ6 6586 88-- 
ΒΘΥΘΓΔΠΪ Γοϑροηάθθ!ϊ ΑἸ οθ15 Εμγὶρ  ἀθᾶ ν. 190. πάν-- 
τὸς δ᾽ ἔκλαιον οἰκέταε κατὰ στέγας. δέσποιναν οἰκτεί.- 
φοντες" ἢ δὲ δεξιὰν προὔτειν᾽ ἑκάστῳ, κοῦτες ἦν οὕτω 
κακός, ὃν οὐ προςεῖπε καὶ προςεῤῥήϑη πάλιν. 

9008. Υυΐρο εἴ πον. 864 1,Δ. Β. Υ. Υεη. οἱ Ιᾳπηΐϊ. 
βθουπἄα δ ΤγηθθυΒ 10 ΟοΥΓ 6 ηα 18 εἴ τον, ᾳαοά 
Ῥγοθδυΐί οἰΐδη) ΡΟΓΒΘΟΏ 5 ἰῃ Ααν. 

910.. Οοἀά. Ιυμπὶ. δοουηα εδ ΤΥ ἰδηΐ γοοία 
αὐτὴ τὸν αὑτῆς. ΑἸἀΐηδ, οἱ 4υ8λ6 ἢδης Βοαυθπίαγ, 
αὐτὴ πρὸς αὑτῆς, ᾿ΙΒΓΔΙΓΙΟ ΟὈΥΘΥΘΔ ΠΕ θ5 5 νου 8 
δχνυ. 891. Ὠεΐπάο δαίμον᾽ ἀνακαλουμένη ἴη46 ἃ Τυ-- 
5600 οἀϊθμη. ΑἸά. οἱ αὔδα ἢδης Θχργοβϑϑογαηΐ, ἃς 
Τυηΐϊ. 566. δαίμονα καλουμένη. Ὅηάα ΘΟ  6᾽85 δαίμον᾽ 
ἀγκαλουμένη. 
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καὶ τὰς δίπαιδαςϊές τὸ λοιπὸν οὐσίας. 
ἐπεὶ δὲ τῶ»δ᾽ ἔληξεν, ἐξαίφνης σφ᾽ ὁρῶ 
τὸν Ἡράκλειον ϑάλαμον εἰφορμωμένην. 
κἀγὼ λαϑραῖον ὅ ὄμμ᾽ ἐπεσκιασμένη 
᾿φρούρουν»" ὁρῶ δὲ τῇν 7υναῖκα δεμνίοις 
τοῖς Ἡρακλείοις στρωτὰ βάλλουσαν φάρη. 
ὅπως δ᾽ ἐτέλεσε τοῦτ᾽, ἐπενϑοροῦσ᾽ ἄνω 

5" [4 2 9 , 3 ’ 

καϑέζετ -ἐν μέσοισιν εὐναστηρίοις, 
Ἁ Ὰ { »Έ Α 4 

καὶ δακρύων ῥηξασα ϑερμὰ νάματα, 

911. Βοβο)]ἰδοίδο : καὶ πὰς ἄπαιδας-" ἑποὶ 
μηκέτι ἔμελλε παῖδας τίκτειν, ἤτοι σχήσειν. ὅτι τοῦ 
λοιποῦ οὐ γενήσονται συνουσίαε σρὸς τὸν Ἡρακλέα εἰς 
παιδοποιῖαν. Οὐσίας. κοίτας, συνουσίας. ὕἱϊ ρο- 
δίγοπιδ ρ]δη6 γορυβηδηΐ υϑυΐ, ἰΐδ οπηηΐᾶ 1114 ἱπορίᾶ 
βῃηΐί. θὲ Δαοιηρίδ 506 ἰδ 6Γ05 ὁχ Ηδθγουϊ ργοογοδηάὶ 
ΠΟ ΘΟρ ΔηΔ πὶ 6888, αυσπὶ ἰοἱ 1 δ εγὶβ Πογαδί Βοἴδ-- 
Ηἷτᾶ, τοοῖο πηοησῖὶ Μυβατανίαβ. Ὑ ΟΡ], οὐσέαε 
ΔΡρογία ἀ6 ρΡοββθβϑουῦθαβ σορίίδτὶ ἰᾳθ 61, αυυπιὰ8 ΓΟ 5 
'ρϑἃ οϑἰθηἀδῖ, πιο θηάυπι Β οἰδηΐγδο αἱ πηδί ΓΘ ΓΙ, 
ἸΙΒΟΓΟΓΌΠι δη]δηῖ: 6586 Π6 1}}}, 8118 ΒΌ 0] 6 6χ]0}6 ηδίδ, 
Ῥδγίθπι Ῥϑίθγῃδθ ᾿δογθα (8{15 Δι) δηΐ, ΘΟΏΒΘΑΌΘΗΒ 
οδί βοῦὶ ρ5556 ΒΟρΒΟΟΙ ἐπι ΥΈΓΡῸ ἰῃ πΠογαπι, αι 50]εἴ, 
δ᾽ ρη! Ποδίαπι ἀοῆοχο, καὲ τὰς δίπαιδας ἐς τὸ λοιπὸν 
οὐσίας, οἱ ἀπρ]  οἰαπιὶ δ αγογα τὰ ἴῃ Ροϑῖ6- 
γαΐῃ ἰαϊαγδηι, ΓῸπὶ ρᾶΐθγπδηι.. Αἰᾳαε]οίδη, οἱ 
νυν. ὅ36. ἀϊχοταί, ἤθη γυἱγρίηθιαῃ δαἀυςσίδηη 6556, 568 
Ομ ϑΠ 6 556 ἴδ οὑπὶ Ηθτγουϊο ρυϊδθαᾶὶ. ΑἸ ον δίπαις 
ϑρῆνος, ἀπογαμ {Ὁ ΘΓΟΓῸ πὶ [ΔΠ} 6 [8., ἀϊοίμπ 
δὸ ΑΘβοῦγ]ο Ὁδοϑρη. 332. Αρυά Ηδϑγοβίαηι φαοά 
Ἰερίαγ, διπάνας, τοὺς διδύμους γεγενημένους, [π6-- 
ταηΐ ααὶ δίπαεδας ὀογεί οηἀἀπὶ σοηϑογθηΐ, Γοοία [0Γ- 
βἰίδη. 

9138. Οο4. Υεη. ἐξορμωμένη. 
915. Ψαϊρο φρούρουν 5ἴη6 σογΟπΙ 46, αἱ Υ. 9θέ. 
917. Ῥτὸ ἄνω οοά, ῬᾶΓ. ἅμα. 

- ἧι τὦῷὦοὋἜὃἅοἭψ.. ας 

-- -- --- - 
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ἔλεξεν᾽ ὖ ὦ λέχη τε καὶ γυμφεῖ᾽ ἐμά, 
τὸ λοιπὸν ἤδη χαίρεϑ', ὡς ἔμ᾽ οὔποτε 
δέξεσϑ᾽ ἔτ ἐν κοίταισι ταῖς δ᾽ εὐνήτριαν. 
τοσαῦτα φωνήσασα, συντόνῳ χερὶ 
λύει τὸν αὑτῆς πέπλον, ἧ χρυσήλατος 
προὔκειτο μαστῶν περονίς᾽ ἐκ δ᾽ ἐλώπισεν 
πλευρὰν ἅπασαν ὠλένην τ εὐώνυμον. 
κἀγὼ δρομαία βᾶσ᾽, ὅσονπερ, ἔσϑενον, 
τῷ παιδὶ φράζω τῆς τεχνωμένης τάδε. 
κἀν ᾧ τὸ κεῖσε δεῦρό τ ἐξορμώμεϑα, 
ὁρῶμεν αὐτὴν ἀμφιπλῆγι φασγάνῳ 
πλευρὰν ὑφ᾽ ἧπαρ καὶ φρένας πεπληγμένην. 
ἰδὼν δ᾽ ὁ παῖς ᾧμωξεν. ἔγνω γὰρ τάλας 
τοὔργον κατ᾽ ὀργὴν ὡς ἐφάψειεν τόδε, 
----....-!-.. . 

920. Βαγίυϑ νυμφεῖα ἀ6 (ῃ4]8π|0 ἀϊοίαπι, οχθ- 
ΡΠ 15 γᾶν! Δ ΚεΠ 6] 45. Ηΐο αυϊάθπι φασπὶ λέχη 
Ροϑυθεῖΐῖ, πἰ}}} ᾿πηρ 661: ααΐη λέχη καὶ νυμφεῖα πἰΒ]] 
81΄υἀ 4φυ δ νυμφικά λέχη 6558 βἰδίιι88. 

924. 1Πτὶ ᾧ. γακοβοιάϊι5 ἧ. ϑομιδοίογαβ οὗ 
ΠΝ 

9256. ΗδδΥΟΝ 5: ἐξελώπεσεν" ἐξεσκύλευσεν, ἐξέ-- 
δυσεν. 

« 928. ϑομβο ἰδϑίοβ: τῷ Ὕλλῳ, τῷ παιδὲ τῆς τοι- 
᾿ αὔτα τολμώσης. Μυββτδνίυβ, ουἱΐ 85 η[ αν 56 86- 
ἴετυ5, τῆς τεχνωμένης πη φράξω οοηβίγαυΐ νὰ]. 6 
5600 58 [Δ0116 Δ066 40, τη00 ἢπης βοηἰἰνὰπι ὁπ ρτγο- 
ποπιΐη8 τάδε ροϊ.5, ἀυδηι οαπὶ γ6γθ0 ἱπηρὶ πι6Πλ16-- 
τἶθ. ΝῺ ρΡ]6ηὰ οΥΓδίΪο 68] δυΐ, φραάζω ταδὲ τῆς αὐτὰ 
τεχνωμένης. δαῖ τῆς τάδε τεχνωμένης φράζω αὐτα. 

9038. Μίτυμ ἰπ πιοάσηι [4}}}Π{|Γ Μυβαγαν 5. 4υ] 
ἐφάψεεεν ὉΓῸ ἐφάπτοιτο αἰοίαπι γαΐα5, υὙϑρι ΓΘΡΤ ΘΟ - 
ΒοπμαοΥΙῖ, τοὔργον τόδε το ἀδ η666 ΗδτΓΟΙΪ! Δ}|1δἴὰ 
δοοὶρίθῃ8, ΝΌΠ πλΐΠῈ8 ογγαγεί, 8ἱ 45 51} ϑορβοοϊ εἰ 
᾿π 6 0}, ΗΥ]Π}ὰπ) ρυίᾶγοί ἰγδουηάία ϑὰἃ οἴἶθο1556, 
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» ,3 3 δ - 3 " ΄ 

ὄψ᾽ ἐκδιδαχϑεις τῶν κατ᾽ οἶκον; οὔνδκα 
ἄκουσα πρὸς τοῦ ϑηρὸς ἔρξειεν τάδε. 

3 - 49 ε «- «ἢ Υ̓͂.) 23 ’ 

κανταῦϑ' ὁ παῖς δυστηρος οὔτ ὀδυρμάτων 
ἐλείπετ οὐδέν, ἀμφί νιν γοώμενος, 
οὔτ ἀμφιπίπτων στόμασιν, ἀλλὰ πλευρόϑεν 
πλευρὰν παρείς, ἔκειτο πόλλ᾽ ἀναστένων, 
ὥς νιν ματαίως αἰτίᾳ βάλοι κακῇ; 

[4 ς ’ 3 3 “ μι 3 [4 

κλαίων οϑουνεχ ἐκ δυοῖν ἔσοιϑ' ἅμα, 
πατρός τ᾽ ἐκείνης τ ὠρφανισμένος βίου. 

αἱ Βεϊδηϊτᾶ Ὠδ6Ο6Ππὶ 5 ὲ ἰπίογγοί. Νδῃη) ἱπιηηογ  δπ| 
γδ), 408} πι| 550 ΓΌΠ| 6956 ΓΟ ορηἶία Η]] 0) δε ο δὶ, 
ἔδοἴ]6 εγγα ρφίεγαῖ, ᾿Οργὴν ἀϊοὶϊ ροεῖδ ἀο!ογθπι ἱγδ- 
ϑ0Θη[15 δἰ δἰ πιεῖ 1 051. αἱ ΒΌΡΓα ν. 727. ἀλλ᾽ ἀμφὲ τοῖς 
σφαλεῖσι μὴ ̓ ξ ἑκουσίας ὁ οργὴ πέπειρα, οἱ ῬΓΟΓΒα5, αἱ 
πἰδ., Ιοσδϑβία ἰη Θεά. Ἀ. 1241. ὀργῇ χρωμένη ἴῃ Ἰδοίο 
ΘοηἶΔ}} ἤπδπὶ υἱίδε 5886 [Δοἰϊ. Πδ44α6 Βοο ἀΐεῖϊ! παϊγίχ: 
ἱπιο!]]εχὶ τ πὴ86 7, 6δπὶ ἱγτᾶ, αὐυοἀ Ηοτουϊθδι 
ρεγάϊ! ἀϊδδεῖ, ἢος δοΐϊπα8 πιο  ἰ8πι| 6586, ἷ. 6. 
8656 ἰπίο ΓΘ η1,8856.ὕ Ὑἱιάοτγαὶ Ποὺ ἴδηι ΒοΒο]!ἀϑίε5, αὶ 
ἰδηηθη ὀργὴν ἰΐὰ εχρ]οδΐ, ὀργισϑεῖσα ἐπὶ τῷ ἡπατῆ- 
σϑαεπαρὰ τοῦ Νέσσου. 

926. Ὀδυρμάτων οὐδὲν ἐλεέπετο 651 ΠΟῊ τὰ ἰ ΠΪ- 
ΙΔὍπ| ἰδιη!οηἰδὺδίαΓ, ἢ. 6. γΟἢΘη θη [55]Π}16. 

938. [ηδϑο]οηίία8 ἀἰχὶϊ πλευρόϑεν ὈΓῸ πλευρᾷ," 
864 ἰδηηθη υἱ 80]6ηΐ ἀτδοοὶ δἀπηοίίοη πὶ) δὰ δ᾽ '4Ό 6) 
Τοσαμ αἱ γοποίοΠποιη οἴἶοτγα: οἱ 5ἱ ἀΐοᾶ8, ἃ ἰδίθ ΓΘ 
Ὀοΐϊδηΐτδο 5001) ἱπο! ηδυΐί Ἰαϊυ 5. 

940. ΝΙΒΙ] αἰ ̓πἀ ε5ι αὐτέῳ βάλοι, ἀυδαι ἐμβάλοι, 
αἴν. 910. γχικζε πμε Ῥ΄ γϑεγϑλαν διείδα " ν»»" ΩΣ . ΝΝ 

! 

941, ἪΝ δυεῖν. να » 5ντυ ῥά Δαν “κ᾽ ἢ εν 

942. ὙγΔΚεβο] αἴ π8 σοη !εἰί βίον, απο 5[ πη ον] --: 
ΠΙσαὰ Ευτίρί ἀ15 ἴη Αἰςεδβί, 403. προλιποῦσα δ᾽ ἀμὸν 
βίον ὠρφανεσε τλάμων, τογοςδῦο ροίοΓαί ᾳαθῃ εἴ 
ἰρβαπι αἰταν] Κυσορῆγοι Υ. 102. 5οΥ Β6η5. καὶ τὴν 
ἄνυμφον πόρτιν ἁρπάσας λύκος ὁνοῖν πελειαῖν ὄρφα- 
νὰ “αὐ πον οὖν “ΠΑ ῸΥ δεν τρις ΝΣ 
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α« 2 ;ς.» 3 4 ΄ Ν Υ͂ ᾽ 

τοιαῦτα τανϑαδ᾽ ἐστίν. ωὡςτ δὶ τις δύο 
“Ἁ - ᾽ ε 4 

ἢ καὶ πλέους τις ἡμέρας λογίζεται, 
945 μάταιός ἐστιν. οὐ γὰρ ἔσϑ'᾽ ἥ γ᾽ αὔριον, 

Ἁ “- [4 

πρὶν εὖ πάϑῃ τις τὴν παροῦσαν ἡμέραν. 
ΧΟΡΟΣ. 

.»ὔ ς στροφὴ ά., πρτεμον ὦ 
ἐ ᾿ Τ ( ν ν ψΨ Ν ;, Πότερα πρότερ" "ἐπιφτένω, ; ποτέρα σρολδΡ 

7727:ρὲ κιβἀξοῤόφορ᾽.-ὀλοὰ τε διστὸ ων 
’ )Ι᾿ : ; ἱ ἢ ζᾧ 

δυςκοιτ ἔμοιγε δυστανῷῳ. αἴννῳ ἐβσος 

“- ᾿ 

νισμένην γονῆς. Ουοάοϑί αυἷ5 απ], ουΐ ρᾶΓΟΠί65 Πγ0- 
γἰαηΐαγ, Ποη ρυίδὶ Υἱίᾶ ρᾶγϑηίΐαπι ΟΥΒΔΓΪ, ΒΘ 4.6 οχοη- 
ΡῬΙο ὑΠΠ|Οφτοθαγὶ ρο5586 ἰἰὰ ἸΙοσαϊαπι 6556 46) 4 8Π| 
(γδοοογπι), ἰη {6 πιο]οϑίρααο δάἀαϊίο βέου 80υὉ-- 
ϑίδηϊνο, ἤθη υἱάοίαγ 1ο5|586 ἰη Εατὶ ἀ15 Ηἱ ρροϊγίο 
γ. 799. τέκνων μοε μή τε συλᾶταε βίος, δαῖ ἴῃ ΠΟΘ 5- 
551101. οὐδ᾽ ἀποίσεταε βίον τῇ καλλιτόξῳ μητρὶ Μαι- 
ψάλου κόρῃ, οἷν. 1272. ἔῤῥει σῶν κασιγνήτων βίος, δαϊ 
ἰη Μεάεᾳ 1303. ἐμῶν δὲ παίδων ἦλϑον ἐχσῶσαε βίον. 
Ὀείεμαϊ ροίογδὶ Ὑγδκοί 611} σοπϊοοίυγδ [10 τηΐηὰ8 
ΥΔΏ0 ΔΡΚαΠΙΘηΐοΟ. 

944. Ἐτνίυγάϊ 8 τὰς ἡμέρας ἀ6α 1, φυοὰ εἰ8ἱ τεοῖς 
ἀϊοΐαπι ο556ῖ, 1816 ΠΟ ΟΡ 681, ααυῃ τὶς ϑδΔορίυ5 
18 γοροιὶ 8ο]εαί. Υἱάδο Ῥογϑοη. Αἀάρηά. δά Ηρα. ῥ. 
103. οἀ. Πι΄ρ5. φαΐ ργορίοῦ ἤδη ἰρδθδπὶ γορο  ]0η61η 
Δογγὶ ἢ. 1. 80 Επϑίδιῃϊο Ρ. 801,1. (719, 12.) δἀποίᾶ-- 
Υἱΐ, πλείους Βᾶρηίο, υἱ [,ἃ. 

947. Μετ. ο0α. Ηδ1]. Αἰά. εἱ αυϊ οσαπ) ἢδο [4-- 
οἰπηΐί, πότερ᾽ ἂν πότερα ἐπιστένω. Ἰαηΐ. 566. οἷ 56}0]. 
Βοπ;. πότερ᾽ ἂν πρότερα ἐπιστένω. Ὕ6ῃ. ΕἾΟΓ. πότερ᾽ 
ἄν πότερ. Τυτῃ. πότερα πρότερ᾽ ἐπιστένω. Βίορῃ. 
(δηῖ. οἱ φυδὸ δηὸ βοαθθηῖν πότερα πάτερ᾽ ἄν ἐπι- 
στένω. ᾿ . 

948. ΠΙΡτὶ πότερα τέλεα περαιτέρω. ϑ6Π0114565: ΩΣ 
ποῖα χαλεπώτερα καὶ περαιτέρω δεινότητος ; 46ῃ) ρ8-- αὐ ' ὑπ᾽ το. τ 

᾿ τοι Ἰερῖ556 φαοά ροβαΐ, ὀλοά. ἐλοτ ὑπνενν δι υκθυνν, ἃ ΘΈΑ ΤΟ 
Ἐ}} να ΟΣ το ἔξα 



"", 

{π 

ι 

" νας 

140 ΤΡΑΧΙΜΝΙΑ͂Ι. 

Ζ ἢ ᾿ ᾿. ͵΄ 
Ἃ αγντιστροφῇ α. 

᾿ ψ , -« 

δ 950 τὰ μὲν ἔχομεν ὁρῷν δόμοις, 
τὰ δὲ μελόμεν᾽ ἐπ᾽ ἐλπίσιν" 

κοινὰ δ᾽ ἔχειν τε καὶ μέλλειν. 
Α 

93. κὴ σ τ0 9 φ Ἶ β. 

διϑ ἀγνεμοξεσσὰ τις 
γένοιτ᾽ ἔπουρος ἑστιῶτις αὔρα, 
΄ 2 2 ᾿ 3 ἢ δ΄ 

95 ητις μ ἀποικίσειδν ἐκ τόπων, ὑπὼς 

͵ 
τὰ Ν 

᾿ ἐ- πὰ “" 

τρῶς {43 μανὸν εἰφιδοῦσ᾽ ἄφαρ" 
Ν) 

τὸν Ζηνὸς ἄλκιμον γόνον 
μὴ ταρβαλέα ϑάνοιμι 

960. 961. 118τ| τάδε μὲν οἵ τάδε δὲ μέλλεμιεν, ηἰδ5ὶ 
αυοά Υ6η. ἰῃ ροδίογίογα νογϑὰ τὰ ργὸ τάδε. ΜΈέλλομεν 
Ἐγίυγα 5 ὁχ πθᾶ οιηθηἀδίίοῃθ, αἰδι 1 η61}5 ΒίΓΟΡ ἢ 5, 
(μδαὶ ῥγίπλΐ 86χ γε Γβ8 δηΐθα ργῸ ργοοάο πα δηίυγ) 
ἀῃ μελομεν᾽ τηυϊᾶνί. 14 δυίοιι ποη ἰδηίαπὶ τοὶ, 5864 
οἰΐδι βϑοϊοη(ΐδο ἐΔ.858 [δοϊα πάθη ογᾶί. ΝΒ] θηΐηλ 
Ρυκ ἀϊυ8 ἔοτοί, αύδηι "14, κοινὰ δ᾽ ἔχειν τε καὶ μέλ-- 
λειν, 5] θϑδάθιῃ ργδβϑοθϑϑίβϑοί πογαπι γθγθογυμ ἀἰδι 1 -- 
οἰἶο. Ετ[αγά [5 οἰΐδηὶ μένομεν 50Γ δὲ Ρο0556 δάἀηοίᾶ- 
γογδί, αυοά γοοορὶϊ ΝΥ αηάογαβ. 8.601} 85[65: τὰ μὲν 
κατὰ τὴν 4“ ηϊάνεεραν ἔξεστι ϑεωρεῖν ἐν τῷ οἴκῳ" τὰ δὲ 
κατὰ τὸν Ἡρακλέα ἐκδεχόμεϑα" κοινὰ δέ ἐστιν τὰ ἀμ- 
φοτέρων χακαά᾿ καὶ τὰ μὲν ἔχομεν, τὰ δὲ μέλλομεν. 

962. Οοα. ΗΔ:]. τ᾽ ῥγὸ δ᾽, οπ {68 τε. 
954, Ἐντίαταί(α85 Θογῖροὶ! ἄπουρος, ὁχ Οεά. Β. 194... 

ἘΔ ἢδΔ6 [τᾶ γᾶγίδηί. Οαοά ᾿ἰδτὶ μαθοηΐ, 5680118-- 
865 οὔρεος ἰηἰογρταίδίυγ. 

960. Οοἀά. Υεη. Ε]ον. ΗδΓ]. οἀἀ. γείϊ. τὸν Διός. 
Τιυϊο!  ηἰδηΐ δῖ, αἱ ἀαἰδίοτα 5 σοηϊοοἰΐ, [,ἃ. τὸν Ζηνός. 

957. Οοπίμηξεοηαᾶ 5υπὶ ταρβαλέα ϑάνοιμε, ρτἃ6 
Ἰηαθία πιοΙΐᾶγ, υἱ ἀρὰ ογδίοτ 65 δέεε τεϑνάναιε. 

968. Μαυβατγανίυϑ οὐ ἀτοαάεδοκὶυβ μοῦνον ῥτῸ 86- 
γοΓθ 9 Βαθθηΐ, οἱ σοηϊαησαηίΐ οαπ εἰςεδοῦσα,, ΔΙ(ΟΓ 
ἀυμπιίαχδί, 8116 Γ ἀἃ πηπ10 ἀ0 ἱπίογργοίδηϑ. Ῥοίεογαϊὶ 

αιυῦ “ὃν ΔΝ ᾿ἵ ἰστότονν 
ΟΊ Ὰ93. 
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ἑπει ἐν δυςαπαλλάκτοις ὀδύναις 
[χωρεῖν πρόδομρν λέγουσιν 

ἄσπετόν τι ϑαῦμα. 
ἀντιστροφὴ β΄. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἄρα κοὺ μακρὰν 
Υ͂ 2 [4 [4 3 [4 

προὔκλαιον, ὀξύφωνος ὡς ἀηδών. 

ϑΘΟΡΒΟΟΙ65 μαυρὸν Β0ΥίθοΓ: 564 ογοα 118 65. θα πὶ 
μανὸν 501ρ51556. αι φγδιηχηδίϊ οἱ ἀραεῦν, ἀσϑενές 
ἰηἰογρτγοίδηίαγ. [ἃ συγ ργοάποῖίο ροίΐπ8 48Π| οοτγορίο 
α [αοτῖῖ, οχροβυϊ ἃ. ΒΙρἀοΓἢα5 ἴῃ ργδοίδίϊοηθ Ροοίδᾶ- 
ΓὰΠπὶ πηϊηογαπ) (ἀαἰΒίοτα ἱ Ρ. ΥἹ. [4 Θηΐτὰ Πδ66 ρῥτο-- 
οοασηϊ: υαἱτὰ Πηᾶρ15 9 6Π18Π),. η6058610. Β 618- 
πἰτὰ πηογίαδ 651: Π ΘΥΟῸΪ 6 ἢ πη οΥῖϊ ΡΓΟχὶ Ὁ πὶ 
δυὰϊπηθ5: 4Ό 61 αἰ η8π| ΘἔΓΖ6ΓΟ ΡΟ 551Π} Π6 
οχ διυϊάθι!η νυἱβ 6 ἃ Π. 

900. [Ιῃ ςοἄ. Υ̓οη. ἀθϑαηΐ ν. 900---1000. ΜΟΙ Υ. 
6ἀ ἃ. γεῖΐ. βίορῃ. σδηΐ. πρὸ δόμων. (04. ΕἸοΓ. πρὸ 
δώμων. Οοά. Τ. πρὸς δῶμα. Β. πρὸς δόμων. Τυτη. 
πρὸ δῶμα, ποίδίο ἱπ πηλήαὶπα δόμον. ΒγυποκΙὰϑ 
ἕπῃ ἀθοῦ 5 ο044. πρὸς δόμον. βοΠο] 8865: χωρεῖν 
πρὸ δόμων λέγουσε. λέγουσί τε παμμέγεϑες κακὸν 
πλησίον που τῆς οἰκίας χωρεῖν. ϑοτίρϑὶ πρόδομον. 
Ὀ οι. πρόδομον ϑαῦμα, αἱ ΑΘΘΟΠΥ]ὰ5 δρυά 50}0118-- 
βίδηι ΤΠΘΟΟΥΙ 11, 806. δέσποιν Ἑκάτη τῶν βασιλείων 
πρόδομος μελάϑρων. 85:5 ΒΙοιηΠοΙαΐὰ5 ἴῃ ΕἸοσϑδγ. 
ϑορί. δὰ Τῆεῦ. 190. 4]}Π|χὰ6 σογγοχογαηΐί, αυοά πρό- 
δρομος οἰἶδπι ἂρ ἀ Ατίϑίί θη Τ. 1. Ρῥ. 27. ϑογίρίαπι 
ογᾶῖ. ἘΠυοἰαδὶ Βογρίαγα οἰΐδπ) ἰη ῬΠΟ6Π15515 νυ. 308. 
ἘΠ] ργδοίογδηι πρόδομος. 

903. 1 τὶ νοίοτοϑ προύκλαιον. Ττϊο ἰδ ἔκλαιον. 
ΒΟΒΟ] δοίο5: προὔκλαιον ὀξύφωνος. ἀντὲ τοῦ 
προκλαίουσιν. ὁ χορὸς αἰσϑάνεται τοῦ “Ηρακλέους 
πλησίον φερομένου, καὶ πλῆϑος θρηνούντων ἐπακο- 
λουθϑούντων αὐτῷ. ΜαΑΪ]6, ᾳυοά ἀοσοὶ ἄψοφος βάσις. 
Βυιυηοκίαϑ τοοΐο δά ϑοηθαπ), 5668 πη η}}8 Δο υΓΔίο γ6Γ-- 
τ: δί γϑῦο ρτορίῃᾳυϊΐ τᾶ] ἢθ0 Ιοηφ6 αΪ5- 
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ξένων γὰρ ἐξόμιλος ἤδε τις βάσις. 
πᾷ δ᾽ αὖ φορεῖ νιν; ὡς φίλου 
προκηδομένα βραδεῖαν 
ἄψοφον φέρει βάσιν. 

ἐξ αἷ' ὅδ᾽ ἀναύδατος φέρεται. 

5111 ποίᾳ ἱδηιάυ ἀπ πὶ Ρ]0ΓΟ, σᾶπογᾶ Ὑδ]αΐ 
ἴυ Βοἰπἶδ. Βγονίίον ἀεὶ! ἀγχοῦ κοὺ μακρὰν ρτὸ ἀγχοῦ 
ὄντα. Ῥτορίηπαυδ οτβρο, ἰμααΐϊί, πὸ τϑποίᾶ 
ΠΡ δηι. ΥἹάδηβ θηΐπι Δρργορίπαπϑηίθπι ΗΘ ΓΠᾺ]6Ππ), 
4.86 1060 αυθϑῖα 6ὁ5561, ἰδπὶ| ργορὲ δά65886 αἰοἰΐ, 

904. [ἡ ἤπο Βαΐῃϑ8 γογβὰβ5 δαἀπηΐ εοὐἀά. οἱ νεῖ. 
644. ξένον, α.δα νἱἀθίυν παρεπιγραφὴ 6586, Εχ Ηδ:]. 
ξένοι δἀποίδίαι ρτῸ ξένων. Ἐξόμελος ποη ρᾳϊο 6558 
Ἰηβαοίδ; υἱ Η. ϑίεριδπο 4}}|5486 Ρ]δοεῖ, 564 υἵ 
ἐξομιλεῖν οε51 οαΓγοαϊὶ 6 ἄοπιο 81ἃ ΐη Θοθίαπι- 
(Εὐτῖρ. ΙφΡῃ. Αὐἱ. 715ῦ. οὐ καλὸν, ἐν ὄχλῳ σ᾽ ἐξομελεῖ-- 
ηϑαε στρατοῦ) 18 ξένων ἐξόμελος βάσις 6581 ἃ Ρ6Γ6- 
σνυϊηΐθ οϑγοθ88ἃ ἰγΡ. 

965. ἸΤτϊο ηἰδηΐ πᾶς δ᾽ αὖ. Οοά. Ἠατῖ. πᾷ δ᾽ αὖ 
φρονεῖ, ϑοΒο]αθι65, ποῦ φορεῖ καὶ φέρεε αὐτὸν ὃ 
ὅμελος; ἰπιο 40 δαΐθη, πὶ πη 040 Ροτίδηϊ3 
ἢ. 6. 4αδηι ὁδυῖ6. Ῥτορίθογοα φορεῖ αἰχὶξ, Ποη φέρει. 

θθ00. ὙαοΐοΓγαοϑ τὶ οἱ Α. προκηδομένα. 1,8. οἱ ἀὰο0 
8}1}1} οοἀά. Βγαποκίΐ οἱ Πὰπἰ. 566. προκηδομέναν. Τιϊ- 
οἸηἰδηὶ προςκηδομέναν. 5801 18568 ποῦ, φησὲ, καὲ 
καὶ φέρει αὐτὸν ὁ ὅμελος; ὡς γὰρ ὑπὲρ φίλου κηδομέ- 

γην, ἄψοφον φέρει τὴν βάσιν. Βοΐη ᾿ἰρεὶ βαρεῖαν. φαοά 
οογγοχὶ, ϑουίρίαγδθ νυ οίδί 65 δἀἀαοδηὶ [οτῖδ556 4]1- 
χσυοῃ, υἱ ΟΠ] οἰδῖ: πᾶς δ᾽ αὖ φρονεῖ γεν ὡς φίλου προ- 

κηδομέναν βραδεῖαν ἃ ἄψοφον φέρειν βάσιν. 
908. γα !]ρὸ αυδίεῦ αὐ νοεῖ αὐ Τὸν Βειυποίίαϑ. 

Ροβυΐ ἐὲ αὖ ᾿ἄναυδος, απδ6 ΠΠΒτογαπ [6οἰἴ0 651, ἰμ 
ἀναύδατος τη60 πιοηϊία πιαίανὶέ Ετίατα (5, 8 ΓΘῺ5 
Νίοδηάγ, ΑἸοσ. 560. εἱ Ερίατ. δρυά ϑυἱά. ἴῃ ἀγλωττία. 
Ῥγρ δ᾽ ϑομδοίογυβ 500] γο]οδδὶ ὁ δ᾽, οἱ ν᾿. 1009. ἧ 
δ΄. Αἱ ὭθπΊΟ Υ. 1030. τὸ δὲ ΒΟΥ] ᾿5511, Α]18 γα!0 

Ὁ" 

αν ς ἢ ἐς οἱ -. ἢ, ἄν ἢ 
ἰ ἣν ΠΝ ᾿: ᾿ - Ἃ νιν » 

: . 5 . ἐβαννευνν ἵβεον 
Ἄω Δι ψὰν , Δι εσί, αν  Ὑπ' Ζ κι ΒΡΕῸΝ ὙΣ “ Ἃ ὰ, Ν ᾿" 
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’ » .π “νον σοὶ Μ Α (ἕ. . 

τι χρή, φϑέμδρμον νιν ἢ καϑ' ἉΦ 
ὕπνον ὄντα κρῖναι; 

Υ4.10.Σ. 
προῳδός. 

2 3.ϑ»ων"Α -« ’ »ὔ 39.» 4 

(ὰ μοι ἐγὼ σοῦ, πάτερ, ᾧ μοι ἐγὼ 
μέλεος, τί πάϑω; 

τί δὲ μήσομαι, ὦ πάτερ; οἴμοι. 

οϑῖν. 987. υδὶ Δἀ αἰτία δαϊοοἰΐναπι μεαρά, 5ἱ ἥδε 5οτῖ-- 
ρΡϑἰβϑϑεῖ, δὲ ἡ μιαρὰ ἀϊσοπάσμπι [α͵586 οϑέοηα 11. ΥἹΟΪΣ 
ἢος 861] ὸγὰ5 ἀ6 γ6γ88. ἀοοπη). Ρ. 314. 

9609. ΠΙθτί, τί χρή, ϑανόντα νειν ἢ καϑ' ὕπνον 
ὄντα κρῖναν. Τηβεπίοθο Βοϊδίαβ ϑάνατον, υἱ δὰ ἰά 
0486 κατὰ το[ίογδίαγ : 86 ὙΟΥΘΟΥ Π6 κατὰ θάνατον 

εένας ἀἰοΐ ἤθη ροίποτ!ί. Υ͵αΠάοτα5 ΟΝ] ἰὰ5 νἸ ἀοίιΓ 
811} ποη 80]. Βορβοοῖϊοὶ, 8564 ἰγᾶρίοὶ, 4ασηι [ἢ 5ίτγο-- 
Ρθΐοο νοῦϑα δόμονδε ροϑαϊ!,. Οἴκαδε 111}. ἢοη δόμονδε 
Β6406 οἶκόνδε δαί πόλενδε ἀϊχεταηί, Ερο Ηΐο φϑέμε- 
γον ρο58,. 

971. Υυΐϊβο ᾧ μοε ἐγώ σου ἰιἷς οἱ ἰΐογαπι ἀοἰ 6605. 
Ὠεϊοπάσμπι [αΐ556 Δ] Θταη) σοῦ, οἱ δΔηίθ οἴμοι οχο 556 
ὦ πάτερ, ταεῖτα ἰηἀἰεδηϊ. 18 σογγοχὶ. Π6 Δη 5 Γορΐοᾶ 
ταί οη6 ὁχ ρᾶγίε ἀϊχογυηί ϑοίἀ  ογὰθ ἀδ γεγβ8. ἀοο μη. 
Ρ-. 1904. οἱ 852. οἱ ἰῃ ορίϑίοϊα δὰ Γοδοοκίαπι πα ΐϊὰ8 
Αἰδοὶ δα ἀἢὰ Ρ. 448 54. δία δὰ Ττοδα, ν. 176. οἱ Ραᾳ5- 
ΒΟΥΪ8. Υ. οἷὰ5 Οραβου]ὰ τ. 130 8644ᾳ. (Οοηϑίδι εᾶτ-- 
ΔΘ ἢ ὁχ ἀσδθα5 ρδγιθα5, αυδῦαπὶ ΓΟ Ρβοϑι (Γ65 γοῦ- 
5.8, αἱ ργοοάϊὶ ἰ0600 δαῃΐ, ἀπο ἃ] ἰογηδίΐηι 5:0] γοϑροη- 
ἀθηιίᾶ ᾿ δπδρδοϑίογαπι,. ϑγϑίοιηδίᾶ σοῃίηθηΐ; δἰίθγα 
ΡᾶΓ5 δυίθη, 4.186 οἱ ἱρ88 ὑτοοάϊ ἰηϑίδν δηδῃδοβίοϑ, 
Π1650411 ἰΙο00 δαίθηι γΕΓΘὰ5 Πογοίσο8 δθδὶ, οχ 4υδί- 
ἴσο Βίγορ ἢ δγαπι ρᾶγὶ δ 8 8}1 [θ56 δοουγδίθα ἰηίογ 86 
Γεϑροῃάθηιθ08 εϑἰ Θοπηροδίία: πρ. α΄. β΄. α΄. β΄. 

, ᾿ 

πρ. γ᾽. ὅδ. εἰ. γ᾽. μεσ. ς΄. δ΄. ε΄. ς. 
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ΠΡΕΣΒΎΥΣ. 

σύστημα ἄ. 
σίγα, 

σίγα, τέκνον, μὴ χινήσῃς 
ἀγρίαν ὀδύνην πατρὸς ὠμόφρονος. 
ζῇ γὰρ προπετής. ἀλλ᾿ ἰσχε δακὼν 

στόμα σὸν». 

ΥΆΖΟΣ. 

πῶς φῇς, γέρον; ἦ ζῇ; 

ΠΡΕΣΒΥ͂Σ. 
’ 

σύστημα β'. 
3 Α,.}} - Α ΄ [4 

οὐ μὴ ᾿ξεγερεῖς τὸν ὕπνῳ κατοχον, 
κἀκκινήσέις, κἀναστήσεις 
φοιτάδα δεινὴν νόσον, ὦ τέκνον. 

Υ170Σ. 
ἀλλ᾽ 

ἐπι μοι μελέῳ 

9714. β6128]} ἰη 1 γὶ5 βογσρία ει σίγα ᾿ἰογανὶ πηοίτο- 
τα ἰηἀϊοίο. 

976, Βροΐδ 0 ΒΟ] δί68 ὠμόφρονος δχρ]οδί, ἐκ 
τῶν ὀδυνῶν ἠγριωμένου. 

9710. ϑοβο)!δϑίε8 : προπετής; εἰς τὸν ϑάνατον 
προνενευκώς" ἤ παρεεμένος εἰς τὴν γῆν πεσών" ἢ ἐπὲ 
σρόςωπον κοιμώμενος" ἤἢ καὶ μόνον κείμενος. Ῥοϑίτο- 
ΓῊΠΠ) γΕΓῸ ργοχίπημπ.. Υἷνἢ ΘΠ Ἶ πὶ 5οΡ ἴ15. Νὰπι 
δος ἀἰοἰΐ, δορί τὰπὶ Πα πὶ] Ιᾶδογθ, 566 νίνϑγθ, 

977. Ὑιο ἰδ ϊ ὦ ) γέρον. 
978. γυϊραία εγδΐ, οὐ μὴ ̓ξεγείρῃς τὸν ὕπνῳ κά- 

τοχον, καἀκχχεινήσῃς, κἀναστήσης. Εἰπδηάανὶὶ θᾶνε- 
βία ἰῃ Μίβο. ἐγ. ῥ. 223. (398. δα. Κὶἀἀ.) 
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βάρος ἄπλετον ἐμμέμονεν φρήν. 

ΗΡΑ͂ΚΜΗΣ. 
ἀντισύστημα ἀ. 

ὦ Ζεῦ, 
ποῖ γᾶς ἥκω; παρὰ τοῖσι βροτῶν 
κεῖμαι πεπονημένος ἀλλήκτοις 
ὀδύναις; οἷ μοί μοι ἐγὼ τλάμων" 
ἢ δ᾽ αὖ μιαρὰ βρύκει. φεῦ. 

Π ΡΕ ΣΒΎΥΣ. 
ἀντισύστημα β΄. 

ἀρ᾽ ἐξήδης, ὅσον ἦν κέρδος 
σιγῇ κεύϑειν, καὶ μὴ σκεδάσαι 
τῷδ᾽ ἀπὸ κρατὸς βλεφάρων ϑ᾽ ὕπνον; 

Υ..10Σ. 
3 

οὐ 
“- Ἅ 

γὰρ ἔχω πῶς ἂν 
[4 4 ᾿ ’ 

στέρξαιμι κακὸν τόδε λεύσσων. 

9082. Ἐνίυτάα 8 ἐμμέμονεν ΡΓῸ ἐμμέμονε. 568ο- 
᾿Ἰἰαβῖθβ: ἀλλ᾽ ἐνθουσιᾷ μοε τῷ μελέῳ ἥ φρὴν διὰ τὸ 
ἄπλετον βάρος" ἐν ἐπεϑυμίᾳ, φησὶν, ἔχω τὸ βάρος καὶ 
σιωπᾶν οὐ ϑύναμαι. Ῥαββονίιβ ἐπί μοε μελέω ἰυηρσὶ 
πὶ ν. 99ὅ., εἰ βάρος ἄπλετον ποιηϊπδίίναπι 6588 γ0}6Ὀδί. 
Ἰπηπιο εϑὶ δοσυϑαῖϊϊναδ: [ογυοί πῃ ΐ δη 8 ἢ 
ἵ πὶ Π1 6 ἢ 50) ροηἀμπ8 ἀο]οΓί8. Ἀθεῖθ επἰπι ΒΙ]-- 
Ἰογθοοκίυβ ἐπὶ βάρος ἰαηχίί. 

9806. Βειηοκίαβ κοπιδηανὶ μος, Β6π1|6 1 ἰῃ 11 γὶ5 
βογὶρίαῃ. 

987. ΠΡ τὶ νοίογεϑ δ᾽. Ἀδοσῃίίοτγοβ σὰπὶ ΤΓΙΟΙΪ- 
πἰδηΐβ ή δ᾽. Υἱάς δα γν. θ068. ὝΟδίογαμι τοοίο 56 }0- 
Ιἰα8(65 νόσος ἱπι6}ΠΠἱϊ. 

988. ΤεΙο] ηἰΔη] ἐξήδεες. 
992. Βτιυποκίαᾳβ οχ Ὑδιοκεηδυίί δοηἰδοίατα δὰ 

ΗΙρρ. 874. ἀοάϊξ στέξαεμε, φυαορά τοοορὶϊ Εγίατα( 08. 

ϑορλ, 7΄οἱἁ Υ 10 
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ἩΡΩΚΠΖΗΣ. 
προφδός. 

ὦ Κηναία κρηπὶς βωμῶν, 

ΝΟ ΟΡὰ5 οΥδί πηυίατγὶ 1 ΡΤΟΓΌΠΩ βου ρίαΓΔΠ1, αυδπι 
γροία ΟΧΡΠΟδί 50 Π0]] 8565, ἀδυνάτως ἔχω καρτερεῖν 
ἐπὶ τηλικούτῳ κακῷ. 

999. 1ἴθτὶ ὦ Κηναία κρηπὶς βωμῶν ἱερῶν » οἵαν 
ἀνϑ᾽ οἵων ϑυμάτων ἐπί μοι μελέῳ χάρεν ἡνύσω, ἰδ 
΄υοά ΤτΙΟΙἰδηΐ νῦν ροϑῖ οἵαν ἰπβογαηί. Βταυποκίαϑ 
ϑυμάτων τηυίᾶνὶ ἴῃ ϑυσιῶν, οἱ ῥτῸ ἡνύσω βουῖρδ1: 
ἤνυσας. ϑομο!αϑίδα: οὗ Κηναία «"ρηπές. τὸ ἔδα- 
φος. περιφραστικῶς δέ, ἀντὲ τοῦ ω ἡ Κήναιον. μέμφε- 
ται δὲ τῷ τόπῳ, ὅτι οὐκ ἐπὶ αἰσίοις αὐτῷ γέγονε τὰ ἐκεῖ 
ϑύματα. οἵαν οὖν φησὲ χάριεν ἀπὸ τῶν ϑυμάτων διε- 
πράξω. Αφρατγεοῖ, 500] 5ῖ8π| ἠἡνύσω ἱποτί. Ἠοίη-- 
ἀοτῇυ 84 Ρ]δίοη. Ῥμδεάοη. Ρ. θ2. τοργε θη Βταη- 
οκίαμα αἱ πη] 6 ΠΟΥ 6 Πὶ ΘΟΓΌΙ, 4086 46 γογθο ἀνὕσα-- 
σϑαε 5οιρϑίβϑοὶ δὰ Ἐπεὶ. Βδοοῆ. 131. σοηΐογγααθ 
᾿αδοὲ γά] Κα. δὰ ΑἀοηϊᾶζΖ. 106. Αἰ ἰδηίια ἃροϑῖ, αἵ 
ϑίογαῃ 1Π16 πη π] 6 Π10 [πογὶῖ, αἱ ρΡοίΪ5 ὈΓΟρίοΡ θᾶ 
'ρ88 δογίρβογι ἤνυσας. Νδμ 81 56η5115 65ΐ, 4 ἃ Πὰ 
ἸΪΏΪ ΡΓῸ ἰδηι15 Β8Δ0Γ[5 φγδί πὶ γεἰ 1151], 
ἀοραῖί [ἰὼ 50]. Πίααα6 οβίοπάθγε ροίΐα5 ἀθθεθᾶΐ. 
Ἠοἰηἀονγαβ, τϑοῖς πὸ ἠνύσω αἰοίαηι 6596. ΝΘΠ1Ο 
᾿μδοδἰΐ ἴῃ γεγ 8 βωμῶν ἑενῶν. Αἴ υἱ οᾶϑ [δΔοίαπι 511, 
ἰγδίοί αἴ ἡυ540δη), 40 πηρ 6 γἷπὶ, βωμοὺς ἀϊοδηὶ 
ἑερούς, Ἀἷὸ οἰΐᾶπι Ῥοϑίιγᾶ νογθοταπι 818 δὲ, αυδηι 
ἀοθεθδῖ. Θύλγε 660 αυϊάθπι ροδί βωμῶν ἱπίογραη- 
ϑεηάσπι, ἑερῶν δυΐεπι οὰπὶ οἵων οοηἰυηβοηάαπι, Ρα- 
ἰδνΐ, ἀ6]ε{15 ἀνϑ᾽ οἱ ϑυμάτων, ἀυογαπ) ἀντὲ ΠΟΗ Υἱα6-- 
ἴα ΘΠ] 565 Βα αἶθ56 , ϑυμάτων δυίοπ) ἰπίογρΓθ- 
ἰδ[10 651 νοσᾶθ}} ἑερῶν, αἱ ἃρυα 56} 0456 βϑουη- 
ἀσπι ΑΘΒΟΠΥ]1 δά δερί. ὁ. ΤῊ. 183. Ἐδάθπι τὰῖ0 (ο0Γ- 
ΤΊ ΖΘ ΩαΪ οἰΐδπὶ 56]: ]6γὸ ἴῃ ταθηίθτα γρηΐϊί. 1.8. ἠἡνύσω 
Ζεῦ, δὰ ὦ βαρτγᾶ βεγίρίο ὦ, [π46 δρρᾶγεί, θα] οί0 
σΟΠΙρΘηαΐο, 40 ας δα σ ϑυροτδοτρίαῃ [ἀογαΐ, ἠἡνύσω 
1Πδίιηι 6536. 
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4 - Φ Φ 3 ’, 

ἱδρῶν οἱῶν οἰῶν ἐπὶ μοι 
ῃ , » τ΄ “- 

μδϑλέῳ χάριν ἡνυσας, (ὦ Ζεῦ 
ἰωὠ ᾽ .} ΗΝ “ [κ4 

οἷαν μ ἄρ᾽ ἔϑου λώβαν, οἵα») 
Ἁ ’ 2. 2" -« ε , 
ἢν μῇ ποτ ἐγὼ προςιδεῖν ὃ τάλας 
ἊΨ 4 ς.) 3 4 

ὥφελον ὅσσοις, τὸδ᾽ ἀκχήλητον 

1000 μανίας ἄνϑος 
καταδερχϑῆναι Ὁ ἘΞ Ἔ 

τίς γὰρ ἀοιδός, τίς ὁ χειροτέχνης 

996. 1|0τὶ τοεῖς ὦ Ζεῦ 5Βοαφαδηίθαβ ἰαησαηῖ. 
ὙΥυηάογυβ γοοῖα φυϊάσιῃ νἀ ἢ» μή ποτ᾽ ἐγὼ προς- 
εἐδεῖν ὥφελον δὰ κρηπὶς τοίεγγί, 564. ῳ ἀ6]6η6Ἃο [Γᾶπ5- 
Ροῃθηάοσαο [4 ογά! 6] θη θη Γαπι ρΟΓΙαΓ ἃν ΐ, 
υἰ ἐπα ςδία 5ἰ χη ρᾶγθη ἢ 65] γΓθ8 δοη 6οἰὰ νἱἀΘαίαΓ. 

1000. Ὑ]οκοηδγία8 ἰη Ὠἰδίγῖ θα ἀθ ἔτ. Ευγ. ῃ. 
179. αἱ 5016. γοσοηα!ίᾶ οἀρίαγθ, απ οχ ϑδίυγ ἃ 
αδάδηι ΒορΠ06}15 [0] αἰεγαίαγ ἄλυπον ἀνίας ἀν-- 
ϑὸος ἀ6 νΥἱηο αἰείαπι, ἰδὲ μαμίας, Πὶς ἀνέας 51Ὁ] ρτδθ- 
Ρίδοογα ἃἰϊ. θοίηάα ΠΥ οἴ Π65 οἱ 56 }011 5165 κα- 
ταδερχϑῆναι. Ἐτίαγά 5 οΟἸἶπὶ οοπίοοίατα ἀθα 
καταδερχϑείς. Καταδερχϑῆν νθτὸ ΒΟΡΠΟ6168 ἢοῇ 
ῃρᾶσὶ5Β αυπ| ΑΘΘΟΠ 105 χρεμφϑῆν 56Γἰρ5:1. ϑδίνθ 
Ρᾶγ εἰρίαπ να ἰηΠη ἶνι5 50 ἢ1ὰγ, Ὀ15 Ιάδη αἰεὶ 
Δρρᾶγοῖ. Αἱ ργορίεγθα πη οἰ οἰ θη ἀἃ 5Βυηΐϊ γΕΓΡᾶ 58-- 
πἰδϑίηηδ, 566 ἰηἰοστδηαᾶ ροί5 Οπιἰ558]5. βου  ρ8556 
νἱἀοίαν, τόδ᾽ ἀκήλητον μανίας ἄνϑος καταδερχϑῆναί 
τενε ϑνητῶν. 

4001. Μα]ο Ετγίαγαάι 5 ἀο] νὴ γι σαϊὰπι. [1η- 
εἰρί! ροοία, αἱ 5ἱ ἀϊοίατυϑ 511, τίς ἀοιδὸς ικατακηλήη- 
σεε, ἴαπι τηυίᾶία δἰγασίαγα ροΓρὶϊ, τίς ὁ χεεροτέχνης 
ἑατορίας, ὃς κατακηλήσει. “Χειροτέχνης Ὠθὴ ῬὈᾳῖΐο, 
αἱ νο]υηΐ, φῥτορτγῖθ ἀ6 οὨίτατρο ἀἰοία τη, 564 ορροϑβἰ- 
ἴα ἀοιδῷ, ααϊ, ποη υἱ 116 γοτθ 8, 564 [δοίο πι666-- 
Ἰᾶπ αἴογαῖ, Ἐλδὺ 15 δι (6 Π  ΪΠπη6 ΟΠπιηΐ πὰ ρᾶ]ρᾶίοῦ 
τηϑηοίίου5, υἱ Ῥαβδονίο νἱἀοθδίυτ, 56 ἃ νοτα σἢΪΓαΓ-- 
505, ουΐι5 Φαοπηοάο 116 ΔᾺ]} πη} 16 ἀ80Π) 6556 ρὰ- 

105 
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ἰατορίας, ὃς τήνδ᾽ ἄτην» 
χωρὶς Ζηνὸς κατακηλήσει, 

ϑαῦμ ἣν πόῤῥωθεν ἰδοίμην; 

στροφὴ Υ. 
ἐέ, 

9. » δ᾿} 3». γ» ’ σ΄ 

ἑὰτὲ μ, ἐᾶτε μὲ δύςφμορον ὑστατον, 

ἰεἰ, 6θ0 ποη νἱάθο. Ουϊάηϊ δηΐπ ὀχυ]οογᾶῖαπ) γ6-- 
Ὠ6ΠῸ ΘΟΥΡῸΒ 11}}{|5 τη απο η 18 81] γοῖαΓ. ααΐθυ5 
δηί6 οηηΐᾶ γοϑίθηι, 4086 τη 0} 0 Γ15 ἃ ο αἰ δῖδ ἰη-- 
Ὠδογοθδί, γοϑονΐ ΟΡ δγδὶ ἢ 

1002. Χωρὲς Ζηνός ποη, υἱ 56}0}185165. εἰ μὴ 
ὃ Ζεὺς βούλοιτο, 56 5[0 ρμοί5, αἱ Δ 5010 ἴΟΥΘ 86 
Βδηδῦὶ ρο586 ἀἰοαῖ. Μοηυΐΐ Βοηδεοίογαβ δά ὨΪΟΏΥ5. 
46 σοι. νοῦ. Ρ. 293. γαπάογαμ, 4αΐ 56 ΡΥΪΠΗῸ ΠῚ 
Βδθο ἀ0 γνογθᾶ ἀο᾽ανΐ556 δἰϊ, πθ [6 Γ ϑϑαυδίαγ [ὉΓ- 
12556 ὁδαϊαηι ΟΥἰΐ 1118 ρατοπ δϑὶ 4 δ δά ν. 990. ἴ)- 
ἀϊολνί, 

1003. 10 τὶ, σἴσηο ἱπίεγγο ΔΙ [005 ἴῃ ἤηο ρτᾶο- 
σΘά6η{15 Ὑ6Γ5}18 ροϑἰἴ0. ϑαῦμ᾽ ἀν ποῤῥωϑὲεν ἰδοέμην. 
Τεο  ηἰδηὶ ἐδοίμαν. 1,8. ἐδοίμ᾽ ἀν (510), ΒαυργδϑοΓὶρίο 
ἡ. ϑϑομο]αϑίοθ: ἥδιστα ἄν καὶ εἰ μαχρόϑεν μετα- 
πέμψαιτό τις τὸν ϑεραπεύσοντα; μεταπεμψαμένων 
ὑμῶν. ΤΙ πίυας: ἥδιστα ἄν φησὶ ϑεασαίμην, εἰ 
μακρόϑεν τὸν ϑεραπεύσοντα μεταπέμψαιτό τις ὑμῶν. 
Ταῖ ἰδησυϊα απ φυΐϊά ποη ροβαϊΐ ϑορῃοοῖϊθ58. Οοη- 
ἰᾳαηχὶ Π86 0 γοΓθᾶ οἴ ργδορβγοϑϑίθ, ἄν, αυοά ἂν π6- 
γᾶ, ἴῃ ἣν τηυΐδίο: αἀαδίῃ αἰϊηδηλ αἱ τηἶΓδοι -- 
Ι.πὰ Ρτοσῦϊ δάϑρὶ οἷ ἃ. 816 ἰη ΡῃΠΠοοεῖ. 454. τὸ 
λοιπὸν ἤδητηλόϑεν τὸ τ᾿ Ἴλεον καὶ τοὺς ᾿Ατρείδας εἰς-- 
ορῶν φυλαξομαι. 

1006, 1, |0τὶ νείοτοβ ἐᾶῶτέ μ᾽, ἐᾶτέ ἵμε δύςμορον 
εὐνάσαι. 1,ἃ. οἱ ΕἸοτ. Ηἷς οἱ ν. 564. εὐνᾶσαι. Αἀ 
δύςμορον ἴῃ 1,8. ἃἀ ηοίδίῃπῃ γρ. ὕστατον. Αἀ εὐνάσαε 

᾿ ΒΟΒοΙ Δβί65, ἢ τὸ καϑευδῆσαε ἢ τὸ ἀποθανεῖν, ἰη- 
ἐρίθ. δύνάᾶσθϑαε αἰχὶί ἴῃ Οαα. 60]. 1571. ὕἱ Πο8 
ΥὙΘΙΒΌ5 50Γἰρ5ὶ, ΘΟ ϑ{Π{|1 605 οἰἶἰδηὶ ἡ αηάοταΒ. Ο(οά. 
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᾿ ἐἄϑ᾽ ὕστατον εὐνᾶσϑαι. 
στροφὴ δὅ. 

πᾷ, πῷ μου ψαύεις; ποῖ κλίνεις; 
ἀπολεῖς μ ̓ ἀπολεῖς. 

ἀνατέτροφας ὅ τι καὶ μύσῃ. 

᾿στροφὴ ε΄. 
ἧπται μου, τοτοτοῖ. ἣ δ᾽ αὖϑ᾽ ἕρπει. πόϑεν 

ΕΙοτ. οὐ εἰ μ᾽, ΤυΟ] ἢ δΔηΐ 86 π16] ἰδηΐαπι ἐᾶτέ μ᾿. 
Ῥυιϊδηιπ ἐᾶτε ἀ 50} θὰ 651. 

1006. 10 τί ἐὰτέ με δύστανον εὐγάσαε. Οπιἰοὶί 
ἢσης γοῦβϑυπὶ ΒΡ πο 5 οαπὶ σο4. Τ. 

1007. 10 τὶ Χᾷ μον ψαύεις; ποῖ κλίνεις, Ὑονὶ 
5[Π}}}ΠΠπ|8ὴλ ἰηίερτδηα! πλοίγὶ γα! ομθηὶ ἀαχὶ οὰπὶ 
6 Ἃ]6Γὸ πᾷ βεπιϊπᾶΓθ. 

1009. Πἠδτὶ ὰ ἀντέτροφας. Ἐγ[ατα 8 γεαίς ἀνα- 
τέτροφας. ϑ0ΒΟΙ 45.685: ὅ τι ἄν ἡσυχάσῃ τοῦ κακοῦ : 
τούτου, παάλεν κινήσας ἀνέτρεψας. οἷον ὃ τε ἄν τῶν 
ὀδυνῶν παύσῃ, τοῦτο διήγειρας. 

1010. Εαα. γρίΐ. εἴ ῬγῸ γγ]ᾶ Ἰθοἰ0Π8 "ΘΠ Γᾶ- 
ὯΔ6, ἥπταὶ μου τοῦτό τοι. δ᾽ αὖϑ᾽ ἕρπει. πόϑεν 
ἔστ᾽ ὦ. Ῥτο τοῦτό τοι Ηδ1]. οἱ πιϑιηθγᾶηδε ἰη ἰθχία 
τοτοτοΐ, 4φαοἀ πιεγῖῖο ργοθανὶ! 561 4] γα 5. ΤΥ ηἰδηΐ 
ἴοοάς δ6ὸ Ἰαἰογργοίαπιθη 8 Ἰπίογροϊαία ὀχῃί θεῖ: 
ἡπταὶ μου νόσος. ἡ δ᾽ αὖθ᾽ ἕρπει. ποῦ πόϑεν ἔστ᾽ οἷ. 
ρα ἡ δ᾽ θ([8π| ΒοΠδοίεγαϑ, Υἱάο δά υ. 968. Ῥογγὸ 
ϑ0 ΠΟ] Δ8(68: οὐ πρὸς τοὺς φέροντάς φησιν, ἀλλὰ πρὸς 
πάντας τοὺς εὐεργετη ϑέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ. ποῦ φησὶν 
ἄρα ἔστε, ὦ πάντων Ἑλλήνων ἀδικώτατοι, τουτέστεν 
ἀχαριστότατοι » οὺς ἐγὼ πῇ μὲν. κατὰ ϑάλατταν, πῇ 
δὲ ἐν γῇ ἔσωζον, καὶ πάντα τόπον καϑαίρων ὑπὲρ 
σωτηρίας ἐκείνων ἐ ἐγγὺς ϑανάτου ἐγενόμην. τὴν δὲ ἐκ 
τόπου σχέσιν εἶπεν ἀντὶ τῆς ἐν τόπῳ, ὡς σχεδόϑεν 
δέ οἱ ἦλϑεν ᾿ϑήν η, ἀντὶ τοῦ σχεδόν. ἘδΔΟΙΠῸ 
ἴοτοῖ οομδίτιςίο, 5] οἷς ργο οὖς Ἰορετοίιτ. 864 πηᾶ- 

μας. 
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’ ς , 4 ’ )»,ὔ Ἁ , 
πάντων Βλλάνων ἀδικώτατοι ἀνέρες, οὐς δὴ 

4 

πολλὰ μὲν ἐν πόντῳ, κατά τὸ δρία πάντα κα- 
ϑαίρων, 

5 ’ [4 ’ Α -- 93.ϑΨξ ἉἋἉ -« - 

ὠλεχόμαν ὁ ταλας; καὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι 
“- ᾽ὔ . 

οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐκ ἐπι- 
τρέψει; 

ἀντιστροφὴ γ. 
δέ, 

οὐδ᾽ ἀπαράξαι κρᾶτα βίου ϑἕλϑι 

Τ1αἱΐ ἰηϑο]οηϊα5 ἀΐσοτο οὖς καϑαίρων, Ὑ6ΓΡῸ αἰθη8 
Τηᾶ 815 8α ργοχίπηθ ργδο ἀ6η5 δρέα ΔΟςοΙηπηοαδῖο, υἵ 
ἰηέγα υ. 1061. ἀἰοῖ( γαῖαν καϑαίρων. Πόϑεν Ὠοῃ 
τηδοῖ5, 48π 818 51 1}}18ἃ, ΓΟ ποῦ ἀϊοίππη, 564 561}- 
Ρ6Γ ἀτγδεεὶ, αυῦπὶ ρογπγαΐδΓο (8118 γἱ ἀοηἰΓ, δαϊ δῖ- 
ἰτδοίίομα υἱαηίαν (γΥ. ΕἸοοίΓ. 137, οὐ βία! ὲτὰ5 δὰ 
Γρπΐρ. ἰη Ταῦγ. 113.), δαΐ ἃ] 18π| ἢ Δ ηἰ ᾿40Π6ᾶπΠ Γᾶ-- 
ιἰἰοποπι. ἨΗοιποτί Π]υἀ4, σχεδόϑεν δέ οἱ ἠλϑεν᾽ ϑήνη, 
ΡΓΟΡΥΪΟ 68 πο ἰοηβο 8ἃὉ 60 σομϑιίϊίϊί Μ]Ί- 
πθτγνᾶ. ΗΟ αυυπὶ ἀϊοίαπι 681 πόϑεν ἔστε, 51. 681 
ἱπι6 1 Πσοηάση, ἀηἀ6 πΐῃΐ δυαχὶ]ϊο δά οδβιϊϑ 
4αΐᾶ π0}1}0 ὁχ Ιο00 φυϊδααδη) ἃἀ65ῖ. Ουοά᾽ Ἑλλανων, 
ΠΟ ἀνθρώπων αἰχίῖ, ἤδ6ο οδιδ588 651, 404 Πηΐη5 
δ6ῦΓα [ογοηάαπη) εΓᾶΐ, δὶ θαγθᾶγὶ, 408π|) δὶ ἰηατδίϊ- 
{ἰοϊὶ Αὐϑῖνί, ἰπᾶπο5 ἀτγαΐΐ, ΠΟΙ ΟΓ 65 δ6- 
ἢ 6 [ἰ οἱ πο οΟρ ἰα]διαπι γοπίγοηΐ, 

1014. ϑεἰα!ογὰ5 ἀδαΐ! οὐδ᾽ ἔγχος, ἢοη 46 ἰη- 
ἀυδίγία, αἱ νἱάοίατ. οΐπάθ 644. οἱ ρ]ογίᾳαο οοαά. 
ἀποτρέψει. Β. ἀναστρέψει. Τ, ἀνστρέψει. 56Π0- 
Ἰἰαϑδίεβ : οὗ πῦρ, οὐκ ἔγχος. λείπει. προςαγαγῶν, 
ἀπαλλάξει μὲ τοῦ ζῆν. Βτυποκίαβ 6610} ἐπετρέψεν, 
αυοά 651 ἰῃ γαϊ., Δαμῃμονο Ϊΐ, τγοοίθ. 

1010. ἀτοἀαροκίῃ5 βίου ρτο 'ρ5ο Ηδγοα]ο ἀ! οἰ 
Ραυϊδῖ, οἰἴδΔη5 Οϑδιθοηθπη) 8α Αἰ μθη. ΧΥ͂. ῥ. 67. Ὁ. 
αυΐ βίον ἀ6 'ρ515 Υἱνοηῖ 5 ἀἰοὶ οϑἰοηάονὶῖ. ΥογῸ 48 
υἰγοηοθυ5. απδίθημϑ Υἱίᾶ, 41.815 ἃρὶ 5016, ἰη16]}}-- 
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μολὼν τοῦ στυγεροῦ; φεῦ, φεῦ. 

ΠΡΕΣΒῪΎῪΣ. 
μδσῳδός. 

Ύ “ “-- (1) 3 Ἁ »» ; «ν' 2 [4 

ὦ παῖ, τοῦδ᾽ ἀνδρὸς τοὔργον τόδε μεῖζον ἀνή- 
κει, 

ἢ κατ ἐμὰν ῥώμαν᾽ σὺ δὲ σύλλαβε. σοί τε 

' γὰρ, ὄμμα 
ἔν πλέον ἢ δι ἐμοῦ σώζειν. 

Υ24.0Σ. 
ψαύω μὲν ἔγωγε" 

αἰαγτ. Αἱ 1άὰ 0 ΒοΟ Ἰος0 δἰ θη ΐβϑίπηαμ θϑῖ. ΝΒ] 
8}1π4 ἀἰ εὐ! ροοῖα, 4ιᾶπὶ ἐδραΐ 6 Μη 10116Γ6. 

1018. Υα]αο ἰαπρυηίαγ, ὦ παῖ τοῦδ᾽ ἀνδρός. 
Αἴ ἢοη δρρᾶτοϊ, αυἰὰ οο δα γϑηὶ σοηΐογαῖ. ΟιᾶΓα 
οὰπὶ ὙΥΔΚΟΠο] ἀΐο ροϑὶ ὦ παῖ ἀἰδιίηχί. Ροβϑαῖ υ]β 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ΡΓῸ ἐμοῦ ἀϊοίαπι οχἰ ϑι᾿πᾶΓ8, 4 ΔΙ ΔΗ) 
βοαπδίαν ἢ κατ᾽ ἐμὰν ῥώμαν. 884 ργδρϑίαί 46 Η6Γ- 
ου]6 ἰπι6]}|ρ]. 

1019. τὸ ῥώμαν ὁ04. ΔΓ]. ὥμαν. ϑοῃδείεγαθ: 
ο"ὐοὲ τὸ γάρ. ἷ. 6. καὶ γὰρ σοί. Ὗ. ποῖ. δα ὨΪ0ηΥ8. - 
Ηδ]ϊο. ἀ6 Θομρο05. νθγθ. Ρ. 4090..5 Νριῃρε υἱ [,δ[ηἱ 
Βδιμ486 ἀἰουαηΐ. Ζ7ὲ {Ππ4 η0η σορδὶ, 566 Ἰοηΐα8 
δἰ{γηγᾶῖὶ 4υ8πὶ τοέ, ἃηἀ6 ηἡδίαπι 651. αἱ ἀδγπιδηΐοα 
ΡΟΓ 8 γε] ψ Ο0}] οχργίπιΐ ροϑϑίῖί. Νοη ἀσθοθαί δυ-- 
ἴοπι Ετίατα [5 ὟΥ ἀἰι6ἢ 6161} σοηϊδεοίατδπι οἶμα τθοἷ- 
6ΓΒ. 

1020. 1Π|0τὶ ἔωμπλεον Ῥτιδεῖον Β. Τ. ἷπ 4αΐθαδ 
ἔμπλεων. ϑ6}0Ἐ88{68 : σὺ γὰρ νέος εἰ καὶ ὀξύτερόν 
σοι τὸ ὄμμα πρὸς τὸ σώζειν τὸν πατέρα μᾶλλον ἢ ῆ δὲ 
ἐμοῦ. ὙἹάοῖαΓΡ 6 Βοη γνοσᾶῦυ!αη), 564 56ηϊθης18Π| 
ἰμίογργειδγί. Οοπίθοογδιῃ ΟἹ ἢ] ἔμπεϑδον. Ναμῃο Δι508. 
511π| ἔν πλέον ΒΟΥΓΒΟΓΘ, οἰδὶ ΠΟ δ) 60 ΘΧΘΙΏΡ]Π) 
410 ἔν ργὸ ἔνεστε, χυοά! ἴῃ (811 ροδίττὰ γογθογὰπ ἔνε 
ἀἰοἱ 80]6ῖ, ὁομΠγπλεπι. 
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λαϑίπονον δ᾽ ὀδύναν οὔτ᾽ ἔνδοϑεν οὔτε ϑύραϑεν 
ἔστι μοι ἐξανύσαι δὲ ὅτου. τοιαῦτα νέμει Ζεύς. 

ΗἩΡΗΚΜΖΗΣ. 
στροφὴ ς. 

παῖ, παῖ, ποῦ πότ᾽ εἶ; 
τᾷδέ με, τᾷδέ με πρόςλαβε κουφίσας. 

ἐέ, ἰὼ δαΐ 
ἀντιστροφὴ ὅὃ΄. 

ϑρώσκει δ᾽ αὖ, ϑρώσχει δειλαία 

1021. Βταυποκίυβ εχ οοά, Β. οὔτ᾽ ἔνδοϑεν οὔτε 
ϑύραϑεν ἔστι μοι ἐξανύσαε βιότου. Α. οαπ 644. οὔτε 
ϑύραξ ἔνεστί μοι. ϑεὰ 6ἀ. Οδηΐ. ϑύραξε ἔστε μοε. 
(οἀ. ΕἸον. οὔτ᾽ ἔνδου (512) οὔτε ϑύραζ᾽ ἔνεστέ μοι. ϑ5ὶο 
οἰΐδη 1,8. 564 δὰ ἕξ ΒΌρΥβουρίο 9. βοΒο  δϑίθβ: λεέ- 
πεε φάρμακον᾽ τὴν ὀδύναν τοῦ βίου αὐτοῦ τὴν λαϑέ- 
πονον ἐξανύσαε οὐ δύναμαι, οὔτο ἀπὶ ἐμαυτοῦ οὔτε 
ἀπὸ τινος τῶν ξένων δύναμαι ἐξανύσαι. ἔσϑε δέ, φη- 
σίν, ὅτε τὴν λαϑίπονον ἴασιν τῶν ὀδυνῶν οὔτε δὲ 
ἐμαυτοῦ (Ἰεφἰϊαν διὰ στόματος) οὔτε ἔξωϑεν προςά- 
πτεῖν δύναμαι. οὐκ οἶδα γάρ. τοιαῦτα γὰρ ἀλγήματα 
δίδωσιν ὁ Ζεύς. ΝΟ ἱπδρθοί!5 50801118 ΝΜ αϑ σΓαΥ 5 
ὀδυνᾶν οἱ βίοτον οοηϊδοογαῖ, ρ]4πᾶ 4υϊάδη), 564 ρᾶ- 
τῦυμι) ἂἃρίᾶ βοηίθηϊΐδ. Νοη δηΐπὶ ἀδ υἱία ἀ01 0 5 
ἸΙθογᾶ πᾶ, 864 ἀθ 5ἰδίιι γδοῦυο ἀο]οτ 8 56 ΓηΟ 651. 
Ῥγδοίογοα σϑηϊ ἰγαπ) βεότου οἱ τὶ ΟΠ 65 οἱ 56} 0118 
τποηΐυγ. ΟυδΓο βογνδίο ὀδύναν ροβαὶ δὲ ὅτον, ααοά 
τοίογαίαν δά ργδοβγεβϑαπι δὲ ἐμοῦ. ὨΪοἰξ Πο6: οὔτ᾽ 
ἐνδοϑέν ἐστί μοι οὔτε ϑύραϑεν δι ὅτου ἐξανύσαι τὴν 
ὀδύνην λαϑίπονον. Ἐοάδηι πη0Ἃ0 ἴῃ Αἴδ06 ἀἰοίαχη 
γ. 711. “ἴας λαϑίπονος πάλιν, ἢ. 6. 588ηδίῃ8. 

1024. Ὕαῖϊρο ὦ παῖ παῖ. (οά. ΕἸοτ. ὦ παῖ, 
“ ξυ 

Ῥοίΐυ5 ἀε] αμάππὶ ΥἱἀΘθ δῖαν. 
1026. Υ̓Ἱρο δῖ5 ἐώ. ΑἸίογαμι ἀο᾽ ονὶ σα 5. 614-- 

Ἰοσο. {τὶ δαῖμον. 
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διολοῦσ᾽ ἡμᾶς 
3 ’ 3 ; “ 

ἀποτίβατὸς ἀγρία νόσος. 

ἀντιστροφὴ 8. 
1030 ὦ Παλλάς, τόδε μ᾽ αὖ λωβᾶται. ἰὼ παῖ, ἰώ, 

τὸν 
, 3 3 ; 2 ’᾽ Ἦ ΗΝ 

φυσαντ οἰκτείρας, ἀνεπιφϑονον διρυσον ἔγχος, 
παῖσον ἐμᾶς ὑπὸ κλῇδος᾽ ἀκοῦ δ᾽ ἄχος, ᾧ μ' 

108Ὸὅ . «ἐχόλωσεν 
σὰ μάτηῃ ἄϑεος, τὰν ὧδ᾽ ἐπίδοιμι πεσοῦσαν 
αὕτως, ὧδ᾽ αὕτως, ὡς μὶ ὥλεσεν. ὦ γλυκὺς 

“ιδας, 

1029. Υυ].ο ἐὼ Παλλὰς εἱ ἰὼ παζῖ, τὸν φύσαντ᾽. 
Ἐν[αγάϊ 5 δχ Ππηθἃ σοῃϊθοίατα ἰὼ παῖ, ἐώ. τὸν φύ- 
σαντ. 86, α]6γ5. ἐὼ παῖ, παζ, τὸν. Ροίεγῖϊ ἰ-- 
οαπᾶ Εοἰδηὶ [Δ ἐΧρ]οτΐ, ἰώ" σὺ δὲ, παῖ, τόν. Ῥτο 
τόδε μ᾽ αὖ οοἀ. ΕοΥ. τόδ᾽ αὖ. Θαΐ πο] ογ65 ὨΌΠΊΕΓΟΒ 
ἄἀδτα υοἱορδῖ, α. Ὠϊηἀοτῆμσδ, ἀοοσθγο ἀοοθ8ῖ φύτορα 
Ρτΐπιᾶ σογγερία ἀἰοίαπι 6556. Αρυὰ ΡΙδίοπεπ ΡΏΔΘαΓ. 
Ῥ. 252. Ο. ἐχ Βοηίβ "0 γὶ5 ἀϑάνατοι δὲ πτέρωτα διὰ 
πτεροφύτορ᾽ ἀνάγκην ροϑι}} ΒΕΚΙΟΓυΒ. 

1031. Ἔγχος αἰδάϊαπ ἀἰοὶί, αἱ ἴῃ Αἱ. 658. 908. 
ΥΙάο δὰ ργίογϑη ᾿οου πὶ Βταποκίππι. 

1035. Υυΐϊρο ἐχόλωσε, εἰ 5ἷς οο4. ΕἸοτ. ἐχόλω- 
σεν Βτυποκίαθ. ϑ6Π 0} 8168: γρ. ἐχόλησεν. οἷον 
χολῇ ἔχρεσε τὸν χιτῶνα. 

1086. ΠΙΒγὶ ὧν. Οοτγτγοχί Εγίαγαίι.5. 
1037. Ὑαυὶρο αὕτως, ὧδ᾽ αὕτως, ὥς μ᾽ ὥλεσεν. 

Διὸς αὐθαίμων, ὦ γλυκὺς ᾿Αἴδας. Ἀδεῖο νἱὰϊί δεἰά- 
16γ.8, Ὁ] ποτα νου θογύτῃ οτα 6 Π} πλυι Δ ἀ0Π| 6886. 
Νεάὰθ ἰά πιείγαηι ἰδηπίαπι, 564 εἰΐδπι ὑ5118 εἰ 'ρ88ἃ 
(Δ }ππ| ἱπγοσαί ἢ. ηδίαΓα Ροϑβίυϊδί. Νάπι Ὁ} ἴῃ 
ὈϊΓτΟ4ῸΘ ΠΠΕΠΊΌΓΟ 65ὶ ὦ, γα 8 εϑί 1Πυἀ ΤᾺ ΘΠ ΒΓΏΠΊ, 
ἴῃ 400 Βοιθη ἰῃθϑὶ οεἶι5. 4υἱ ἰηγοσδίαγ ; Ῥοϑίθ 8 
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ἀντιστροφὴ ς΄. 
ὦ Διὸς αὐϑαίμων, 

1041 εὔνασον, εὔνασον ὠκυπέτᾳ μόρῳ 
τὸν μέλεον φϑίσας. 

ΧΟΡΟΣ. 
κλύουσ' ἔφριξα τάφδε συμφορὰς, φίλαι, 

1045 ἄναχτος, οἵαις οἷος ὧν ἐλαύνεται. 

Η ΡΑΚΑΙ ΗΣ. . 
ὦ πολλὰ δὴ καὶ ̓ϑερμὰ κοὺ λόγῳ κακὰ 
καὶ χερσὶ καὶ νώτοισι μοχϑήσας ἐγώ" 
κοὔπω τοιοῦτον οὔτ᾽ ἄκοιτις ἡ Διὸς 

ἴῃ 4ὰὸ Θριπεῖᾶ. ΥἹἱάθς ῬΒΠοεί, 1128. 1218. Οεά. 
Ἀ. 1297. Οεά. (ο]. 1700. 

1041. 1|0τὶ νοίθγθβ, εὔνασον μ᾽, εὔνασσν. Οἰμη- 
ταί μ᾽ εἀἀ. ΤιΙΟΠ Δ Π 86. 

1045. Οοά. Ηδ1]. εἱ οεα4. νεῖ. οἵας. ΒΡγαηοκίαβ 
οαπὶ ΤΙΙΟΙ ἰδ η15 οἵαες. 

1040. δος εἴ 486 ϑεαυπηίαγ, 6] Δη,6Γ νογι 
Εἴσοοτο Φαδοϑί. Τυβο. 11, 8, ποη, υἱ Η. ΒίοῃΠδηο, 
Αηί. Ὠεἰτίο », 1. α. γοβϑ5ῖ0 νἰϑαιὰ, Αἰἰὰ5. ΕΓ] καὶ 
λόγῳ κακά. ΟἴδοΓγο ΄φαυσπ νογίογι, ὁ πα] ἃ αἰ οἷα 
δτανϊδ. ΡΟΓΡΟΒ55ἃ ἅβρθγᾶ, Αἰαγκίαβ δα 1Π|84.1, 
39ὅ. σοηϊ!οίεθαι, ὦ πολλὰ δῆτ᾽ ἔργῳ τε καὶ λόγῳ κακά. 
Μίγαπι γο] 1558 ΟΥΙ ΠΙΟ05 ΒΟΙΒ]Ὸ σΟΥΓΘΟΙ]ΟΏΘ ΠῚ ἢαϊΐϊὰϑ 
Ἰοοΐ, ααΐ γεοία 464} κοὐ λόγῳ κακά. 1ὰ φαΐ ργοθδηϊῖ, 
5}}} Βορβοοῖεῖ ᾿φηδγὶ δα ηΐ ἰᾳα166 Υαηάθγο, 4αϊ λό- 
γων πέρα 5οτὶρϑδἰϊ. 

1046. Οοά. ΗΔ]. οἱ 644. γοῖϊ, χεερέ. ΒτγιΙΠποΚῖὰ5 
συμ 1,8. εἱ Το] πἰ Δη15 χερσί. Πανβ᾽α5, φαοά ΟἴΕΓΟ 
νογῖδί, 4αὑ86θ ΟΟΓΡΟΓὄῸ οχδης]δίᾶἃ δίααθ ΔῊ ἴ Π10 
Ρεγία], Ργὸ νώτοισε ΘΟὨ οἰ Εθ δι νόοισε ν6] νόεσσι, 
ᾳυοὰ ἰᾳγθ ἱπιργοθαὶ ΨΥ ὁ556]}1ρ]5 δά Ἠετγοάοῖ, 11, 
100. Ρ. 151. ὙΥΔΚοΠοΙἀϊὰ5 ποη [δ] οἷὰ5 γνώμαισε. 
ΑΙἰδη(5 Δ] ᾳυαᾶηάο ομ5 50} 1556 αἰοἰίαν ΗΠ ΘΥο 0168. 
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προὔϑηκεν οὐϑ' ὁ στυγνὸς Εὐρυσϑεὺς ἐμοί, 
οἷον τόδ᾽ ῆ, δολῶπις Οἰνέως κόρη 
καϑῆψεν ὦμοις τοῖς ἐμοῖς, Ἐρινύων 

ὑφαντὸν “ἀμφίβληστρον, ᾧ διόλλυμαι. 
πλευραῖσι γὰρ προςμαχϑέν, ἔκ μὲν ἐσχάτας 
βέβρωκε σάρχας,. πνεύμονός τ ἀρτηρίας 
ῥοφεῖ ξυνοικοῦν᾽ ἐκ δὲ χλωρὸν αἷμά μου 
πέπωκδν ἤδη, καὶ διέφϑαρμαι δέμας 
τὸ πᾶν, ἀφράστῳ τῇδε χειρωϑεὶς πέδῃ. 
κοὺ ταῦτα λόγχη πεδιάς, οὔϑ' ὁ γηγενὴς 

101. Ἐρινύων ὕφαντόν, ἃ ἘΌΓ115 τοχία πὶ. 
ΥἹάο Βομδοίογὶ ΜοΙοί. ογ. Ρ. 197. 

10ῦ8. Ηυοσ τοίογγὶ ροΐοϑι ΗϑυΟὮ, ἔσχατον, 
ἐσώτατον. 

ιτ0ῦὅ4ᾷ. Α. Ἠδτ]. οἱ 644. γεί!. πλεύμονᾶς τ΄. 1,8. 
Ιπηΐ. 560. πλεύμονος τ΄, 406 Βγαηοκία5. τοοθρίϊ, 
Τυῖο ] ]ηΐδηϊ. πνεύμονός τ. ΝΟῊ ἰηϑοϊία ᾿ηοηοσὶ 5- 
νογηἰ 5, πλευμόνων τ' Ροίϊυ5 δοτθεπάμπι νἱάετί, 
ᾳυοά ὈἴατΑ]} ἰδηίααι αἰΐ σοηϑαονογηὶ ΑἸ101. ᾿άρτης- 
ρίας ᾿1η|60]] 61} ἃγίθεϊδηλ ΔΘΡΟΓΑΠῚ, 48π| Οἰΐδη) 8 
Η!]ρροογαίθ. Πα ΠΊ6ΓῸ ΡΠ γ8]}} ΔΙΊ αυδηἀο νοοδίδη) 6556 
οὐϑογυδίαηι 68ϊ. 

1055. Βταηοκίαϑ ξυνοικοῦν, αἱ 6σοά. Ηατ]. εἱ 
οΕἀἀ4. γεῖῖ. [πη Τιο! ηΐδη15 οϑὲ ξυνοικῶν. «Χλωρὸν 
ΘΟΠΟ] 5.65 ἸηἰοΓρΓοίδίαν νέον ἤ νεκρόν. Οἴοογο 46- 
σοΟΙογΘ πηι νοῦ. Μᾶ]6. Υἱναπὶ ϑαηφαΐηθηι αἰοἰ(. 

1056. ΠΡ τὶ γοίογοϑ πέπτωκεν, Ἐπηδηάαίο Ττ]- 
οἰ ΔΗ]. 

1057. ᾿“φράστῳ πέδῃ ο51 οοῃιηροάθ, 4.88 
σοΓηΐ πΠο0η ρμοΐθ51, απ) ἘΠ αἰΐη6 οἀθΟδη) ΘΟΠρ6- 
ἀ6πὶ ἀἰσᾶ8. ΕἸ 1ρ58 [ἃ ΒΟΡΠΟΟΙο65 Υ. 1104. τυφλὴν 
ἄτην γοσϑί. 

10ὅ8. Β0}0115168: λόγχη πεδιάς, ἡ ἐν τῷ 
πεδίῳ βαλλομένη. ἢ ἐπεὶ ἐν τῷ Θεσοσαλικῷ πεδίῳ ἐμα- 
χέσατο πρὸς Κενταύρους. Ρείογ ἰμίεγργοίαιο γεγᾶ. 
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στρατὸς Γιγάντων, οὔτε ϑήρειος βία, 
οὔϑ' Ἑλλάς, οὔτ᾽ ἄγλωσσος, οὔϑ᾽ ὅση» ἐγὰ 

Ἀροίο οηἶτα πιοηοί ΥΥ κε οἰ ἀΐὰ 5, οδμροϑίγομη ἢ8-- 
βδίδιῃ αἰ οἱ Ῥαφσηδπι οὐ ΓΔ} π| στο γΓ  ογατῃ 600 115. 
ἨοδϑίΊ1 πὶ ἀοχίτγδηι, υοτίϊ Οἴσογο. ῬΟΓΘΟΠΠ5 οἷ- 
ἰανἱῖ Ρ]Ιαἰάγοιαπι Τ. 11. Ρ. 813. Ε. δρυὰ ᾳιθηι οὐ 
ταῦτα λόγχη πεδιὰς πὰπο ἰορ ἴα Γ. 

1069. Β΄Πο]] 865: ϑήρεος βέα. λέοντος, ὕδρας, 
Κερβέρονυ, καὶ τῶν λοιπῶν. Οἴσογο: πΠοη δζοτ- 
ηδῖο ἱπηροίαᾳ (Οσηΐϊδατυϑ. Ἐδγὰβ θ6]185 ἀεὶ 

᾿ΘΡίηοΥ, ἴῃ φυΐθυδ ηὐπηογδηίυν (δηίδατί. 
1060. ᾿Ελλὰς, 56}Π|6δ6ἱ ἀνήρ. ἀγδηγτηδίϊ 5 ἴῃ 

ΒεΚΚοτὶ Απεοά. 1. ῥ. 97, 4. Ἑλλάς, ὁ ἀνήρ. Σο- 
φοχλῆς “ϊαντε Μοκρῷ. Ἐπτίρ. Ρμοεη. 1547. Υἱάς 
Βγυηοκ. δα ΕἸ. 682. ῬΒΙοοί. 223. 6 δοᾳαδηία νο-- 
οᾶθα]ο ῬοΟΙυχΙ, 109. ἀγλωσσον Σοφοκλῆς τὸν βαάρ- 
βαρον εἶπε. Οἴσετο: ποη αταΐὰᾷ Υἱ8, ποη Ὀ8Γ- 
δ δγδ 0}18 ἰπηη δηΐἃ5. Αα 118, οὔϑ᾽ ὅσην ἐγώ, 
1π16Πσοηά απ τές: ΠραῸᾺ 6 ἀγδοοῸ 8 Π660 ΔΓ 8- 
Γὰ5, π64ᾳα6, φαυϊάααΐ ἃ ἰογγάγαμ δάϊϊ, 4818 - 
4ὰᾶπ|. Οἴσοτο δρογί 8 οἱ ρ]θηἶαθ: ΠΟ 8δαυὰἃ 
[ΟΥΓΪΒ 56η5 ΓΟΪ]Θρδῖδ Ὁ] 2158. 4088 ροτᾶ- 
5ΙΔὴ8, αηαΐ4ᾳὰ0 οπηθ ἢΪ (οΥἰ(αῖθ ἢ 6χ- 
Ρυ]Ϊ}. Ῥᾶγαμ ἃρίθ., 51 ποθὴ 6556ἴ τὶς ἰη16]}} ΧΟ ΠΔῈ1Π}, 
δὰ ἰρθδπη) ἰθγγᾶπι ἤδο Ὑϑῦθᾶ Γοίογγοηίαγ, οἰ 5486 
Ἰοςἃ δάϊϊα ρογοα]οδβα, αἱ ᾿ζηΐΥ0Π|08 ᾿η0ηῖ65. γαρὶἀἃ 
Πυαπλΐηᾶ, οἱ 4.86 ϑυηΐ 8|1}ἃ Ὠΐυ5 χοηογὶβ. Ηδος 
αυσπ δηίθ ἢ085 ΧΧΥ͂Ι ΔΏΠ05 56 Γ 6 08), ΠΟ Ῥαϊᾶ- 
διὰ πὐἰγαίαγαιη ααθημ πη) 6556 4υ0ἀ Ποἢ νΥἱ ἀΐββ θη 
ἰά, ᾳυοά ααΐᾶ ν᾽ ἀθογδηὶ 56 Υ 6 θ8πὶ 1118 115. 48] [ογία 
ᾳυδοϑί(γὶ 6556 ηΐ φοηΐθπ), αὑδθ ΠΟ46 ἀτᾶροᾶ Π66 
Ὀδγθᾶγδ, 8664 ἰϑ15Π]06] 65561, υἱ ῬΓΔΟΙΟΓ ἀγᾶθοο8 
οἱ ὈδγθδΓο8 ἂὺ Ηδγου]α δάϊΐδο ἢ}}1]ἃ οχηπίηο ἴδηι δὰ 
ατάθοοβϑ ρεγνθηΐϑϑοί. ϑοῖί ΤΡ] ηἶὰ5 δὰ ΑΘ υ 
ϑορί. ΔάΤΗΟΡ. 203, ἀνήρ γυνή τὸ χῶτι τῶν μεταίχμεον: 
τοῦτο δὲ φησιν οὐχ ὅτε ἐστὲ τε γένος ἀνδρῶν μεταξὺ 
καὶ γυναικῶν, ἀλλ᾽ ἕνα δείξῃ τὸ τῆς προςταγῆς ἀκρε- 



106ὅ 

1070 

ΤΡΑΧΙΝΙΛΙ. 1517 

γαῖαν καϑαίρων ἱκόμην, ἔδρασέ πω᾿ 
γυνὴ δὲ ϑῆλυς κοὺκ ἔχουσ ἀνδρὸς φύσιν 
μόνη μὲ δὴ καϑεῖλε φασγάνου δίχα. 
ὦ παῖ, γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος γεγώς, 
καὶ μὴ τὸ μητρὸς ὄνομα πρεσβεύσῃς πλέον. 
δός μοι χεροῖν σαῖν αὐτὸς ἐξ οἴκου λαβὼν 
εἰς χεῖρα τὴ» τεκοῦσαν», ὡς εἰδῶ σάφα, 
δἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς μᾶλλον ἢ κείνης ὁρῶν 
λωβητὸν εἶδος ἔν δίκῃ κακούμενον. 
[ϑ᾽, ὦ τέκνον, τόλμησον, οἴκτειρόν τὲ με, 

βές. Ὧς 51:18 οὔτε, οὔτε, 4.86 αυοά οὐ ρτγδοοα88,, 
οχ ΕἸπ1516}} βοηίοηιΐἃ οὐδὲ 5οΥ} δ] ἀοθογοηΐ, νἱάθ 486 
δὰ Ευτγίρ. Μεά. 4. ἰη Οδηϑαγὰ οἀἰΐ. Ε]ἸΠ5] 8 η86 ἀἶ5-- 
Ρυϊανΐ ἰῃ Ορυθα. Τ. ΠΠ|. ᾿ς. 154. 

1062. 18 τὶ, γυνὴ δὲ.) ϑῆλυς οὖσα, κοὐκ ἀνδρὸς 
φύσυν. ϑ0Π0]85{65: λείπει ἔχουσα. οἰ υ5, ϑῆλυν 
σχοῦσα κοὐκ ἀνδρὸς φύσεν. [ἢ εἀ. ΕϊοηθηδΒὶ ἃ. 1780. 
ὃχ ΘΙ οζδηῖ! σοηπϊοοίαγα Μυάρὶὶ δρυὰ Ηδδίμ απ), γυνὴ 
δὲ ϑήλυς κοὐκ ἔχουσ᾽ ἀνδρὸς φύσιν. Ἰὰ τοσορί. ΤοΙ- 
ἴα 651 οηἶπὶ κοὐκ ἀνδρὸς φύσις, 404 ἰδΔοοη5 ροδβυϊΐ 
Υδεκοπαγίυϑ διὰ Ηοτγοάοῖ, ΥΠ], 38. Ρ. 637. ΥΥγιίοη- 
Ὀδομίαϑ δά Ρ]αὶ. Ρηδεά. ρῥ. 233. πη]ΐᾶ ἐχθρὰ δίίυ-- 
11, ἴῃ αυϊθὰ5 φύσις Δ|1οἷὰ5 Γαΐ ρτῸ Γα 'ρ88 αἰ οἰϊαγ: 
56ἀ 111 4108 σοηθγὶϑ ϑυηί. [Ι͂η Αἴἷδοο ν. 760. ἀἰϊχὶί 
ὅςτες ἀνθρώπου φύσιν βλαστών, 0δ]᾽ γτο βλαστὼν 
Ἑυπιίδι ἷα5 ᾿. 415, 15. (314, 30.) γεγὼς Παθεΐ. 

1004. Ηπηο οἱ δεᾳπεηέθπη γογϑυτῃ δίϊεγι θ1 488 
ἶη ν. πρεσβεύίεσϑε. 

1066. Οἴοοτο ἢ05 φυδίίᾳοτ νογϑαϑ πῃ ἀυ05 60η-- 
ἰτᾶχῖ: Ησυο γῦὶρὲ δά π|8δ πιδηΐϊθ5 δ᾽ 581Γᾶ- 
οἴδπι ΡἰΪ8.. ἴδηι ὀΟγηδη,, πΊ6η6 δΔη [1] ἃ ΠῚ 
Ροίϊΐογθπὶ ρυῖ68. 

1009. Υεῖρὰ ἐν δίκῃ κακούμενον δρΟΓί.η) 651 46 
5018 Ὠεἰδηΐτα ἰπ|6}} Πβᾳ 6 48 6586. 
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πολλοῖσιν οἰκτρόν, ὅςτις ὥςτε παρϑένος 
βέβρυχα κλαίων. καὶ τόδ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτὲ 
τόνδ᾽ ἄνδρα φαίη πρόσϑ᾽ ἰδεῖν δεδρακότα" 
ἀλλ᾽ ἀστένακτος αἰὲν εἱἰπόμην κακοῖς. 
νῦν δ᾽ ἐκ τοιούτου ϑῆλυς εὕρημαι τάλας. 
καί νυν προςελθὼν στῆϑι πλησίον πατρός, 
σκέψαι δ᾽ ὁποίας ταῦτα συμφορᾶς ὕπο 
πέπονθα. δείξω γὰρ τάδ᾽ ἐκ καλυμμάτω». 
ἰδού , ϑεᾶσϑε πάντες ἄϑλιον δέμας, 

ὁρᾶτε τὸν δύστηνον, ὡς οἰκτρῶς ἔχω. 
αἰαῖ, ὦ τάλας, 

ἐέ 
ἔϑαλψέ μὶ ἄτης σπασμὸς ἀρτίως" ὃ δ᾽ αὖ 
διῇξε πλευρῶν" οὐδ᾽ ἀγύμναστόν μ᾽ ἐᾶν 
ἔοικεν ἡ τάλαινα διαβόρος νόσος. 

1071. Ἐοτίϊα5 δος Θχργοϑϑὶί Οἴσογο. σοηΐ65 
Ποδῖγὰβ5 ΠἰοΡθαπί πλ 56 Γὶ85. 

1074. 1|0τὶ ἑσπόμην. ἘΠΠπι5]εἶι5 δὰ ἨδρΓδΕΪ, 
θ34. εχ 5680]. δα Αἱ. 318, εἰπόμην. Νααδηῖ δηΐπὶ 
δτιδιηπ)δίϊ οἱ ἀπη4ὰπιὶ ἀεὲ οὰπὶ δΔΟΓΪδίο “ΟΠ ΘΟΟΪΓϊ: 
ππάς Ἐπδίδιμίυϑ ΠΠ|124. ΧΧῚ, 202. κεχήσατο τὸ ἐκέ- 
χανε αἰοίαμῃ δ}. 

1070. ΤιοσορδίυΓ καὶ νῦν. Μαίΐίδνὶ δΔοοδηΐ}. 

1081, οουΐα ἐέ νυ ]σο οὐπὶ ργδοοθαθπίθ γογϑα, 
ααυὶ ἀοοῃηιίδευβ 681, σοηϊαησοθᾶίαγΓ. ΟἸσοΓΟ γὙογ- 
515 1081---Ἴ10δ6. οπλ 51}. 

1082. 1, αοθδίαν ἔϑαλψεν ἃ ἄτης. σπασμὸς ἀρτίως" 
ὅδ᾽ αὖ διῇῆξε πλευρῶν. Βτγαποκίαϑ ὁ ὁ δ' αὖ οὐτὰ τῆς 
οἰ αἰ Δηΐ5.᾿ ΘΟΒΟΙ 5.68: πάλιν ἐξωπύυρησέν μὲ ὁ τῆς 
νόσου σπασμός. 

1084. Τιοροθαῖαν διάβορος. Οογγοχὶῖ ΔΟσΟ,Ι ἢ] 
α. Ὀἰπαογῆυ5. 
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108 ὦ "γαξ “Ἅιδῃ, δέξαι μ᾽" 

ὦ Διὸς ἀκεὶς, παῖσον μ᾽, 
ἔνσεισον, ὦ "ναξ, ἐγκατάσκηψον βέλος, 
πάτερ, κεραυνοῦ. δαίνυται γὰρ αὖ πάλιν, 
ἤνϑηκεν ἐξώρμηκεν. ὦ χέρες, χέρες, 

1000 ὦ νῶτα καὶ στέρν), ὦ φίλοι βραχίονες, 
ὑμεῖς ἐκεῖνοι δὴ καϑέσταϑ', οἵ ποτϑ 
Νεμέας ἔνοικον, βουκόλων ἀλάστορα, 
λέοντ, ἄπλατον ϑρέμμα κἀπροςήγορον, 
βίᾳ κατειργάσασϑε, “ερναίαν ϑ᾽ ὕδραν, 

1095 διφυῆ τ᾽ ἄμικτον ἱπποβάμονα στρατὸν 
ϑηρῶν, ὑβριστήν, ἄνομον, ὑπέροχον βίαν, 
᾿Ἐρυμανϑιόν τε ϑῆρα, τὸν ϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς 
“Ἵιδου τρίκρανον σκύυλαχ᾽, ἀπρόςμαχον τέρας, 
δεινῆς ᾿Εχίδνης ϑρέμμα, τόν τὲ χρυσέων 

1100 δράκοντα μήλων φύλακ ἐπὶ ἐσχάτοις τόποις; 

1085. Ηἱ νογϑὰβ πὰ ἀδοίυ οἱ δαηΐ, υἱ Βγαη- 
οκί 5 ορίηδθδίατ., ἢδααθ ἴῃ ἀπαπὶ ἀδοίγ] οππὶ σ0η-- 
ἴπσηροπαϊ, αυοα ΤτΙΟ] πἰ δηὶ ἰδοογαηΐ, πεαὰε ἰη 8πᾶ- 
Ῥδοβίίοϑ Πηοποπηοίγαπι οἱ ἀϊπηρίγαπι αἰν ἀοηαΐ, υἱ 
ε5ο δα Ηεουῦδη Ρ. 77. ρυΐϊαδηι, 564 ϑυηί ἰδ θ]οἱ 
᾿βοβί ουγμοςίοί. Υ Δ᾽ εηδγίαϑ 46 πάϊ αὐο ἀπ ρτυ- 
γα δα Ηἰρρο!. 1378. {τ πηθ ΓᾺ ἰδιη δίσυπι Πἰηχὶϊ, 
οναξ, ἀξϊδιε δέξαι με, Δῶς ἀ ἀκτὶς, πέσον, ΤηΔ ] Π} Π16-- 
ἴγο, ρΡοίογοηι 86η88. Αα παῖσον δα αἰ] ργοπμοπμθη. 

1091. 1,8. 1πηΐϊ. 566. ὑμεῖς δὲ κεῖνοι δῆ. 
1093. (οά. οη, ἀπλειστον. 
1094, Οοά. Υεη. οἸχἡ 1 9᾽. 
1090. 1μ10τὶ ὑπείροχον. Ἐπ ἀδγαηΐ δηῖ6 Βγαη- 

οκίαπι Βεπιεῖυδ, οἱ (Ἰαγῖ 5 δὰ 1Π| 44. 11, 420. (οα. 
Υη. ὑπεέροχον βία. Ας βίᾳ οἴἴδηι Β. Τ. 

1097. 110γὶ γείογεβ εἰ Τύγη. τόνδ᾽ ν0] τὸν δ᾽. 
ΡγμῈ5 Η. διορηδηιϑ τόν ϑ᾽. 
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᾿ἄλλων τε μόχϑων μυρίων ἐγευσάμην, 
κοὐδεὶς τρόπαί ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. 
νῦν δ᾽ ὧδ᾽ ἄναρϑρος καὶ κατεῤῥακωμένος, 
τυφλῆς ὑπὶ ἄτης ἐκπεπόρϑημαι τάλας, 
ὁ τῆς ἀρίστης μητρὸς ὠνομασμένος, 
ὁ τοῦ κατ ἄστρα Ζηνὸς αὐδηϑεὶς γόνος. 
ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι τόδ᾽ ἴστε, κἂν τὸ μηδὲν ὦ, 
κἂν μηδὲν ἕρπω, τήν γε δράσασαν τάδε 
χειρώσομαι κἀκ τῶνδε. προςμόλοι μόνον, 
ἕν ἐκδιδαχϑῇ πᾶσιν ἀγγέλλειν, ὅτι 
χαὶ ζῶν κακούς γε καὶ ϑανὼν ἐτισάμην. 

ΧΟΡΟΣ. 
ὦ τλῆμον Ἑλλας, πένθος οἷον εἰρορῶ 
ἔξουσαν, ἀνδρὸς τοῦδέ γ᾽ εἰ σφαλήσεται. 

Π ΔΑ͂ΛΟΣ. 
ἐπεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαι, πάτερ, 
σιγὴν παρασχὼν κλῦϑί μου, νοσῶν ὅμως. 
αἰτήσομαι γάρ σ᾽, ὧν δίκαια τυγχάνειν. 
δός μοι σεαυτὸν, μὴ τοσοῦτον ὡς δάκνει 

1102. (οά. Ηατὶ. ἀνέστησε. 
1107. Μαῦρο Τυτηεδὶ ἕρπων. Β6Π0} 8: κἂν 

τὸ μηδέν᾽ ὦ, κἂν μηδὲν ἕρπων. ἀντὶ τοῦ, καὶ 
οὕτως ἔχων. καὶ οτω διακείμενος. ΑἸά. ὦ εἱ ἕρπῳ. 

1109. Βτνυποκίαβ εχ Τ. εἰ σδηῖ. ροϑί τῶνδε αἷ-- 
ϑίίηχίί. Αηἰθᾶ ἱπίογρυηροθαίαν ροϑὶ χεερώσομαι. 
Τα ᾿ἰδγὶ υθίογο5 μόνων. Ὑ, οἵ Τιϊο ηἰδηΐ μόνον. 

1114. ᾿Επεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαε: οἷ ἃ ΤῺ 
σορίδῃ [οοἰδθιϊ Γοϑροηάθῃ αἱ ἰδοοηάο. 

1116. “ἰτήσομαν ϑροοίαί δά 68, 486 5ἰαἰΐπὶ 
γΟΓΘα Θοα]αρηία αἰοὶ. 

1117, Ἡσηο νοϑγϑπὶ Ομ ἰὰηΐϊ πο γδηδὲ οἵ 
οοα. Ηδηὶ. Βευποκίιβ εχ Μυάᾳὶϊ σοηϊοείαγα τοιοῦ .- 
τον. ἴυπροηαὰ μὴ τοσοῦτον δύςοργος. 
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ϑυμῷ δύφοργος. οὐ γὰρ ἂν γνοίης ἐν οἷς 
χαίρειν προϑυμεῖ κἀν ὅτοις ἀλγεῖς μάτην. 

ἩΡΑΚΠΗΣ. 
εἰπὼν ὃ χρήζεις λῆξον" ὡς ἐγὼ νοσῶν 
οὐδὲν ξυνίημ ὧν σὺ ποικῶλεις πάλαι. 

Υ24.20Σ. 
τῆς μητρὸς ἥκω τῆς ἐμῆς φράσων ἐν οἷς 
γῦν ἐστίν, οἷς ϑ' ἥμαρτεν οὐχ ἑχουσία. 

ΗΡΑ͂ΚΊΗΣ. 
ὦ παγκάκιστε, καὶ παρεμνήσω γὰρ αὖ 
τῆς πατροφόντου μητρός, ὡς κλύειν ἐμέ; 

Υ440 Σ' 
ἔχει γὰρ οὕτως ὥςτε μὴ σιγᾶν πρέπειν. 

ἨἩΡΗΑΚΠΊΗΣ. 
οὐ δῆτα, τοῖς γε πρόσϑεν ἡμαρτημένοις. 

Υ,2.0Σ. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ τοῖς γ ἐφ᾽ ἡμέραν ἐρεῖο. 

1120. ἙἘγίυγα 05 λέξον», αὐυοα τορορὶΐ ατοά- 
ἀδοϊκίυ8. Ἀ6οίο ᾿ἰδτὶ λῆξον. Εδί δῃΐπι 866 Γι Οἶδ-- 
εἰθ8 νοχᾶίΐἱ ογᾶῖϊίο, φαΐ 4αδηι “οἰ ὀγγίαι ἢηΐγὶ 486 
ΠδεΓΔηἃ βίηϊ, ουρίΐ. 

1123. Οοα. Ηκε]. ἐν οἷς ργοὸ ρῥγίογο οἷς. 
1126. Ὕέεῖρᾶ τῆς πατροφόντου μητρὸς αἱ Επεὶ- 

νἰ 8. δἴοντί Ἐπβίδι ἰὰβ Ρ. 1428, 21]. (71, δ.) 5ϊΐν8 
ΤηΘΠηοΓίδο ἰΔρ50., β8ΐνα πατροφόνου μητρὸς ἰηῃ ΟτΓαδ(θ 
190. εἀ. ῬοΓΒ. οὕτη βορΠο6}15 νογθῖβ οοπίιπηάθηδ. 
Ὑἱάθ βομδοίεγί δαποίδιϊοηθαμβ. Αἰ εἰΐᾶπὶ [,0- 
Βοοκία5 ἰη Ῥαγδ! ρ. ̓ ης. ατ. Ρ. 208. 

1127, βροηθὺβ οϑἱ: ἱπηο πάχη ἰΔ0θ - ᾿ 
ἀὰπὶ ἀθς 6ἃ, ργορίογ ἰ}|18ἃ, αὰδ6 δηΐο ἴῃ Π16 
ΡθΘσοΟΔΥΣ. 

ϑορῆ. 7 οἱ. ΚΡ, 11 
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ἨἩΡΩΚΠΊΗΣ. 
λέγ" δὐλαβοῦ δὲ μὴ φανῇς κακὸς γεγώς. 

Υ4.00Σ. 
1180 λέγω. τέϑνηχεν ἀρτίως νδεοσφαγής. 

᾿ ΗΡΑΚΜΗ͂Σ. 
πρὸς τοῦ; τέρας τοι διὰ κακῶν ἐθέσπισας. 

Υ4.0Σ. 
αὐτὴ πρὸς αὑτῆς, οὐδενὸς πρὸς ἐχτόπου. 

ΗἩΡΑΚΖΗ͂Σ. 
οἵ μοι" πρὶν ὡς χρῆν σφ᾽ ἐξ ἐμῆς ϑανεῖν χερός; 

Υ440Σ. 
κἂν σοῦ στραφείη ϑυμός, εἰ τὸ πᾶν μάϑοις. 

ἨἩΡΩΚΠΊΗΣ. 
1135 δεινοῦ λόγου κατῆρξας" εἰπὲ δ᾽ ἡ νοεῖς. 

Υ24ΟΣ. 
ἅπαν τὸ χρῆμ, ἥμαρτε, χρηστὰ μωμένη. 

1131. ἘΕτ[υτγάἀς 5 σοπιρᾶτδὶ Ευτὶρ. ΗΒ). 310. 
πόλλ᾽ ἂν γένοιτο καὶ διὰ ψευδῶν ἔπη. ὕὍπαο ατοά- 
ἀδοκίυβ σαηὶ τέρας σοηἰαηχίί, 4υδϑὶ 5[1 τέρας κακόν. 
Αἱ ρονγιηθηΐ ἢδθο δά γνόγρυπ, τοοίθαμ 50} 0145[65: 
ἄπιστον γὰρ διὰ δυςφήμων ὥςπερ ἐμαντούσω. Ἐτὶ-- 
οἰ πἰὰ5 οἱ γϑοδηςογθ8 δεὼ ϑυςφημεῶν. 

1122. ϑεβμο δϑίος: οὐδενὸς πρὸς ἐκτόπου. 
ἀντὲ τοῦ ὑπὸ ἄλλου ξένου. Να 4υΐβ γαϊεί, ἐντόπου 
Ροιί5 βεγί θη άσπι [͵556, 4φαοηΐδηι ἃ ρΓᾶ 6569 ἰἃ-- 
ΠῚ6Β, ὨΟη δΔὮ Δρβϑηΐθ οὐοίαἱ ἀρ δθ86ΐ, ἔκσοπον ἱμδὶ 
Ὁ οἰδηίγᾶθ ορροηΐ ἐξηθπάμπι 681. Νδϑαωι ἰΒ 40 1060 
͵ρ88 68ΐ, Π0η 651 ἃ]ὰ5: αη46 ααΐνὶ8 8110 ἔκτοπος 651. 

1134. Κἀν σοῦ ϑομδοίετα5 βογ δολάμηι τροπαὶ! 
ΡΙῸ νυ ]αᾶίο χἄν σου. 

1135. Οοα. Υ̓η. εἰπὲ δ᾽ εἰ νοεῖς. 
1136. Μοὸ πιοηϊΐα Ἐτίατγα(ί 5 ὁοηληηα φροδαυίί 

Ροϑὶ γρῆμ. Μαῖα οηἰπὶ 56 Βο}145105, 46} 56686 - 
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ΗΡΑ͂ΚΛΑ ΗΣ. 
χρήστ᾽, ὦ κάκιστε, πατέρα σὸν κτείνασα, δρᾷ; 

ΥΔ,.70ΟΣ. 
στέργημα γὰρ δοκοῦσα προςβαλεῖν ἔϑεν, 
ἀπήμπλαχ, ὡς προςεῖδε τοὺς ἔνδον γάμους. 

ΗΡΑ͂ΚΠΊΗΣ. 
καὶ τίς τοσοῦτος φαρμακεὺς Τραχινίων; 

Υ4.10Σ. 
Νέσσος πάλαι ἹΚένταυρος ἐξέπεισέ νιν 
τοιῷδε φίλτρῳ τὸν σὸν ἐκμῆναι πόϑον. 

ΗΡΑΚΠΊΗΣ. 
ἰοὺ ἰοὺ δύστηνος, οἴχομαι τάλας. 
ὄλωλ᾽, ὄλωλα, φέγγος οὐκ ἔτ ἔστι μοι. 
οἵ μοι, φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς ἃ ἵν ἕσταμεν. 
(ϑ᾽, ὦ τέκνον" πατὴρ γὰρ οὐκ ἔτ᾽ ἔστι σοι" 
κάλει τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν ὁμαιμόνων, 
κάλει δὲ τὴν τάλαιναν ᾿ἀλχμήνην, Διὸς 
μάτην ἄκοιτιν, ὡς τδλευταίαν ἐμοῦ 

βδηίαν ἰπίογργοίθθ: τοῦ ὅλου πράγματος ἥμαρτεν. 
Ποο ροίϊυ5 αἰοἰς : Γ65 ἰοΐᾶ ἴδοο 651: ρΡοσσανυϊίΐ, 
ἀσ Ποηθ5.ᾶ φυδετγοθδί. Ὠεϊπάς ἰθτὶ μνω- 
μένη. Ἠρδίῃο ἀοθοίαγ μωμένη. 

1138. 1 ἰδεῖ σέϑεν. Ταρσρηί ΟΠ] }9ίδθ. Βνυη- 
οἰήα8. ἰηἰογρτγοίδίαγ: ἃπιοῦθηὶ απ νοηοίϊοϊο 
ΘΟΠΟΙ]Ϊᾶτο δ᾽ δὶ οοσίίδη8. Αἰ} γοτί δἰ ηγ]-- 
15 ε5ΐ δά προςβαλεῖν Ταιο ΠΠσϑπάαπι 6586 σοΐ, 4υ 81 
ἑαυτῇ. Ουδᾶτγο ἔϑεν 5ογῖρϑί. 

1144. Νοπ γθοὶο γ]σὸ οὐκ ἔτ᾽ ἐστί μοε, ἰίθπὶ 
γ8. 1140. οὐκ ἔτ᾽ ἐστί σοι. 

1147. Ὁμαίΐμονας ἐχ ϑορβοοῖο, 864 ἰησοτγίαηι 
δ οχ ἢ. ]. πηριηοτγαΐ Ευδίδι 5 Ρ. 780), 30. (691, 27.) 

1149. ϑομο 5865: ἕνα τὴν περὲ τῆς τελευτῆς 
μου φήμην μάϑητε. 

115 
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φήμην πίϑησϑε ϑεσφάτων, ὅσ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

Υ410.Σ. 
ἀλλ᾽ οὔτε μήτηρ ἐνθάδ᾽, ἀλλ᾽ ἐπακτίᾳ 
Τίρυνϑι συμβέβηκεν ὥςτ᾽ ἔχειν ἕδραν. 
παΐδων δὲ τοὺς μὲν ξυλλαβοῦσ' αὐτὴ τρέφει, 
τοὺς δ᾽ ἂν τὸ Θήβης ἄστυ γαίοντας μάϑοις" 
ἡμεῖς δ᾽, ὅσοι πάρεσμεν, εἴ τι χρὴ, πάτερ, 
πράσσειν, κλύοντες ἐξυπηρετήσομεν. 

ἩΡΑ͂ΚΑ ΗΣ. 
σὺ δ᾽ οὖν ἄκουε τοὔργον" ἐξήκεις δ᾽ ἵνα 
φανεῖς ὁποῖος ὧν ἀνὴρ ἐμὸς καλεῖ. 
ἐμοὶ γὰρ ἦν πρόφαντον ἐκ πατρὸς πάλαι, 
πρὸς τῶν πνεύντων μηδενὸς ϑανεῖν ὕπο, 

1182. ΒοΒδοίογυβ δά Ὠΐοηγϑ. Ηδὶ. 46 σορ05. 
γ6γΡ. ρ. 297. 10}}} Ἰαθ εἰ ἱπίογραποίίοποπι ροϑβί συμ- 
βέβηκεν, Ταῖτο ΔΡΘΓΓᾶ558 ἀϊοθη5 [ΠΙΟΓΡΓΟῖ65. ἃ Ὑ61Ὸ 
56η58, 41 6πὶ δἷο ἰηἀϊοδῖ, ἀλλ᾽ ἐν Τίρυνϑε τυγχάνεε 
κατοικοῦσα. ϑ|ΠΡ0]1οἷὰ8 ἢος 651, αυδπι| ΄αυ04 Μυ8-- 
ϑτδνὶ 5 βαδρ δ αίυγ, ἢ οχ ] απὶ δ Εσγυϑίμθο δοίδη) 
6χ Ῥδοίο Τίγγΐ 6 ΠηΔη5.8588. Ναγγᾶὶ Ὠίοάογυβ 816. 
ΤΙ, 33. 34. 

1157. 1 ἰθτὶ σὺ δ᾽ οὖν, 564 604. ὕεη. σὺ νῦν. 
Μᾶῖμο Τυτηο}ὶ δὲ νῦν. ΒΡραηοκίυβ σὺ γοῦν. ΑἹ γοῦν 
ἢϊο ΡΓΟΓΘ.5 8] 16ηὰη1. ΝΟΗ 50}}10]14πἀ4ἃ γυ]σαία. Ὑὶά 6 
ΕἸΘοίγ. 891. 

1108. Ὑυΐθο φανῇς. Ουοᾶ γοροϑυϊ ΒΡαποΟκ 5, 
φανεῖς, σοῃῆτγιμδί οοά. ΗΔ. 

1100. Οοἀ. Υ6η. πλεόντων. Ἐτίαγα (5 ἀρ] οὶ 
ῬΓδΔΟροϑί[οπ6 Οἰδηθ5. ἀο]εῖο πρός, 5ογίρϑὶ( τῶν 
ἐμπνεόντων. Ῥοδίοα ἢδ60 δΔαἀϑοτίρδϊῖ: .. Εγίρ. Οτοβί. 
401. Ῥοτβ. ΑἸάα5 δαὶ ἐκ φασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς 
ποίων ὕπο, αὰ0 Ι060 αἰίαγ [ογϑἰΐδη 4148 84 ἀο[6η-- 
ἀδηάδηι βορἢοοἶεὶ γα Γϑὰ5 80 ρίαταμη.“ς ΒγαπΟΚΙ 5 
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ἀλλ ὅςτις Ἵιδου φϑίμενος οἰκήτωρ πέλοι. 
ὅδ᾽ οὖν ὁ ϑὴρ Κένταυρος, ὡς τὸ ϑεῖον ἦν 
πρόφαντον, οὕτω ζῶντά μὶ ἔκτεινεν ϑανών. 
φανῶ δ᾽ ἐγὼ τούτοισι συμβαίνοντ' ἰσα 

116 μαντεῖα καινά, τοῖς πάλαι ξυνήγορα, 
ἃ τῶν ὀρείων καὶ ,χαμαικοιτῶν ἐγὼ 
“Σελλῶν ἐφελϑὼν ἄλσος εἰφεγραψάμην, 
πρὸς τῆς πατρῴας καὶ πολυγλώσσον δρυός" 

ὕπο ἴῃ ἄπο τηαΐϊδυϊΐ, ϑανεῖν ἄπο ρτοὺ ἀποϑανεῖν αἸοἱ 
ῬΟ558 ΓδίαΒ. Μυβαγανία8 οἱ Βο ἢ δοίογαϑ ποτὲ ὑτο ὕπο 
οοηΐϊροογαηῖ. ΜΙΠὶ ἢλθ0 58η 551ηλἃ Υἱ ἀεηΐαν, αασπὶ 
Π6 γΓραππαεΐ αὐἱάθπηλ ργδοροϑί[ο. ϑαπὶ επἰπὶ, 400 
[οτῇ 5 ἢδ6ὸ αἰςογθηΐαγ, ἄσδο Ἰοοας[0Π65 ἰῃ ὉΠδΠὶ 
σοηϊαποῖίδθ, αἱ 5] 1,4{1Π6 ἀἴ85. ΡΕΓ Υἷγοϑ ἃ ῃ6- 
ταἷηθ οὐσίαι ἰτὶ, ἱ. 6. Ὠ0η οραίδβαπι ἰγὶ ρ6Γ υἱ-- 
γ05, 8 Π0]1]0 οΘογαη]. 816 οἰἶδπι 8118 δθια ηδηίαΓ. 
ἈΘΒΟΒΥ]51 Ρετῖβ. 758, δέδοικα μὴ πολὺς πλούτον πό- 
γος οὐμὸς ἀν ϑρώποις γένηταν τοῦ ὕφϑασαντος ἃ ἁρπαγή. 
εἴ γν. 820. ϑῖνες δὲ νεκρῶν καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ ἄφωνα 
σημανοῦσιν ὸ ὄμμασιν βροτῶν. ὅορἈ. Οβά. (ο]. 1318. 
ὁ πέμπτος δ᾽ εὔχεται κατασκαφῇ Καπανεὺς τὸ Θήβης 

ἄοτυ δηώσειν πυρί. 
1101. Πέλοι Βτυποκὶαϑ οχσ Β. Ὑαυϊβο πέλεε. Ἴη 

1.8. ΒρΓᾶ 56 ρί.Π| οἱ. 
1103. Οοά. ΗΔ1]. εἱ οἀ 4. νεί(. ἔκτεενεν. Τυΐο}}- 

Ηἰδηὶ ἔκτανεν. ὅ8:16 οἰΐδη) 604. 6η. 564 ϑυρτᾶ 50Γ1- 
ΡίΟ ει. 

1107. Μᾶγρο Τυτγηθῦι ᾿Ελλῶν προςελϑών. ἘΪ 
᾿“Ελλῶν ᾳυΐάθηι φυοδάδηι ΒΟΡΒΟΓΟ 560] 4565 Δάη0- 
ἰδνιῖ, προςελϑὼν δαΐθιηῃ Ὠδοηΐ Υ͂. ὕοη. ϑοοαίαϑ 
ΒΟΡΠΟΟ]65 68. Ηοιηοτγαηι ΠΠ|8Δὰ. ΧΥ͂Ι, 234. Μεπιο- 
ΤΔΌΪ δ πὶ ἸΟσπι οχ ᾿Ηοίαις δἰία {ϊ Θ ΒΟ 5.68. ἘΠῚ5- 
Ἰεἰὰ8 ἰη Μαβεο0 Οδηίδθγ. ΥἹ. Ρ. 290. ἐξεγραψάμην, αἱ 
ΑΥϑίορμδηθ85 Αν. 982. 

1108. “Πολύγλωσσον δρῦν ὃχ ἢ. 1. πηρηοΓδί Εὰ- 
βίδι ἷα5 ρ. 38ὅ, 44, 1057, 42. (284, 16. 1074, 15.) 
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ἥ μοι χρόνῳ τῷ ζῶντι καὶ παρόντι νῦν 
ἔφασκε μόχϑων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ 
λύσιν τελεῖσϑαι" κἀδόκουν πράξειν καλῶς. 
τὸ δ᾽ ἦν ἄρ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν ϑανεῖν ἐμέ. 
τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μόχϑος οὐ προςγίγνεται. 
ταῦτ᾽ οὖ» ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει, τέκνον, 
δεῖ σ᾽ αὖ γενέσθαι τῷδε τἀνδρὶ σύμμαχον, 
καὶ μὴ ̓πιμεῖναι τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα, 
ἀλλ᾽ αὐτὸν εἰχάϑοντα συμπράσσειν, νόμον 
κάλλιστον ἐξευρόντα, πειϑαρχεῖν πατρί. 

Υ4.270Σ. 
ἀλλ᾽, ὦ πάτερ, ταρβῶ μὲν εἰς λόγου στάσιν 
τοιάνδ᾽ ἐπελθών, πείσομαι δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 

ΗΡΑΚΠΊΗΣ. 
ἔμβαλλε χεῖρα δεξιὰν πρώτιστά μοι. 

Υ4.20Σ. 
ὡς πρὸς τί πίστιν τήνδ᾽ ἄγαν μὲ ἐπιστρέφεις; 

ΗΡΑ͂ΚΠΖΗΣ. 
οὐ ϑᾶσσον οἴσεις, μηδ᾽ ἀπιστήσεις ἐμοί; 

1172, σης οἱ βεααρηΐεπι γεγϑαπιὶ ἃ ἴετί 510-- 
Ἀθᾶοαϑ ὅ6Γγῃ). ΟΥΧ, 14. ν. 493. ἰη τοι! 1615 Ῥοείᾶ- 
γὰπη. ΡτῸ τόδ᾽ ἦν βου δοηάαπι 6556 ὁχ 88 τὸ δ᾽ ἦν, 
Υἱ ὙΥγΕΘηΔΟ 5 ΒΙ0]. ετἰῖ, 111, 2. ῥ. 11. τοϑοθ- 
Ρἰΐίφαο βομδοίδγαϑ. 

4175. Σύμμαχον Βταποκίαβ εχ Β. Τ. γυ]ρο 
ξύμμαχον. ἴῃ 56}}01}}8 Υἱοίον. δα ΠΠ|14. ΧΥΠΠ, 100. 
δρυΐ Ἠεγοΐαπι Τ. ΥΙΙ. Ρ. 798. Ἰορφίίαν, δεῖ σου γενέ- 
σϑαι τῷ δέ γ᾽ ἀνδρὲ σύμμαχον. 

1185. Τιρτΐ ἄγαν ἐπιστρέφεις, Ργδοίορ δηΐου 
εἀϊιἱοηόπι, υ! ἄγαν γ ἐπιστρέφεις ἀρά. 586Π0118- 
568: ζητεῖς, ἐπαάγεις μοε ἀκρεβὴ πίστιν. Ιηβογαΐ με. 

1182. ΥἹἱάθ δα Αἱ. 7ὅ. Β}0)1 8565: γράφεται, 
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Υ4.0Σ. 
ἰδοὺ προτείνω, κοὐδὲν ἀντειρήσεται. 

ΗΡΑΚΠΗ͂Σ. 

ὄμνυ Διὸς νῦν τοῦ με φύσαντος κάρα. 

Υ27.0Σ. 
ἦ μὴν τί δράσειν; καὶ τόδ᾽ ἐξειρήσεται; 

ἨἩΡΑ͂ΚΖΊΗ:Σ. 

ἢ μὴν ἐμοὶ τὸ λεχθὲν ἔργον ἐκτελεῖν. 
Τ4720ΟΣ. 

ὄμνυμ᾽ ἔγωγε, Ζῆν ἔχων ἐπώμοτον. 
ἨΗΡΑΚΠΗ͂Σ. 

εἰ δ᾽ ἐκτὸς ἔλθοις, πημονὰς εὔχου λαβεῖν. 

Υ4.0Σ. 
οὐ μὴ λάβω' δράσω γάρ. εὔχομαι δ᾽ ὅμως. 

ἩΡΑΚΛΑΗΣ. 
οἶσϑ᾽ οὖν τὸν Οἴτης Ζηνὸς ὕψιστον πάγον; 

σιροστήσῃς ἐμοΐ, ἐναντιωϑήση. ἀπὸ μεταφορᾶς 

τῶν ἐν τῇ βρώσει ψωμῶν προςισταμένων. 1, 6οἴ1ο {18 

μοπᾶ, π|060 προστήσει γ᾽ ξοτγίψαίυ, υΥἱάθ ΑἹ. 1132. 
86ἀ πηοάμ8, 40 ὁᾶπ| οχρ] δὶ 50} 011 4965, ΡῈ 8Ὀ- 
ϑδυτάαβ οοί. ὙἹάοῖαγ ἰβία ΓΟ ΠΡ 8}14}5 ἀγδο  Ε} }8 
δά 6ε588. 

1186. Ὑαΐᾳο ἱπίετραπραπί: ἢ μὴν τὶ δράσειν: 
καὶ τόδ᾽ ἐξεερήσεται. ἨΐΪπο [δΔείαπι Υἱἀεἴαγ, αἱ 4α,- 
ἀδι οοὐτίβεγοηί τότ᾿, φυοἀ ἃ ΤΓΠΘΡΟ ἴῃ πηᾶΥρίηθ 
ἀἀποίδίαπι, ρ]Δοεθαὶ Η. ϑιερῆδηο. Μαίανϊ ἐμίοτ-- 
ραποίίοπρηι, αἴ 56π51.8 ροβία θαι. Ναϊη 06 ἀἰοϊί : 
ἀϊεοίαγηθ οἶδ μος, αυἰὰ πὴὸ ἴδο( ΓΠ 
ἴαγᾶτο ἀκ Ρ 68 πιῖ 

1188. (οὐ, ὕεέη. ἀπώμοτον. Αἰδοτί θη γοῦ- 
᾿ρᾷῃ δ 4848 ἰπ γΥ. ἐπώμοτον. 

1191. Μυϑατγανίαβ βου οπάσπι ρυϊαθαί Οἴτῃ; 
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Υ,3.10Σ. 
οἶδ᾽, ὡς ϑυτήρ γε πολλὰ δὴ σταϑεὶς ἄγω. 

ἩΡΑΆΚΜΗΣ. 

3 2 3 ’ 3 ᾽ Υ 

ἀλλ ἀστένακτος κἀδάκρυτος, εἴπερ εἶ 
δ ΩΣ 2 , Υ δῳωνΝ , .- 3. " 

τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἔρξον᾽ εἰ δὲ μή, μενῶ σ᾽ ἐγὼ, 

αυοά ρῥγοθᾶγα υἱὰοίυγ ΘΟ δοίογυϑ δὰ 1διηθογιὶ Β. 
ἘΠῚ}08. Ρ. 097. Μίγοῦ γθγο, ἤάδγογο Ζυθ0δη) ἴῃ 
Βοο ἀυρ! οὶ σοηϊνο ροίυΐ856, 4υ6 πὶ 5818 [6 ΠΙῸΓ 
8114 δά 1,δι) δ οτίαπι 811818 ὀχθηρ]8, 4086 ὨΟη Π1ΔΚ15 
1οηίδεὶ ἀο θοὈδηΐ. 

1195. Ιονἱβ ἢ] πὶ, Ὠδγοῦπι οαηΐ 1 ΡΥ οἰ τὰ 
Ποη ἀθοοδδί ργοχΐπηο 4π0ν]5 ᾿ἰσηο σοπιθαγ!. ΟὐδΓο 
δοουγαία 46 ὁἃ ΓΕ ρΓδαοὶρίϊαγ, υἱ ἴῃ Ῥμϊοοίοῖδ ἀ6 
ἃοῦν. 1420 58ε664ᾳ. ΟΥΘΟΐ116 65ι αἰχίϑ86 ἀ6 ἰδ ογ- 
ΕἸ 605. 

1190. ϑρϑηβοη! ἰυάϊοῖο ἀΐσηθπι 681, ἄρσενα 
ἔλαιον αἰοίαπι 6588, υἱ ἄρσεν ἔλαεον ἃ (Δ|}}π|δο ἢ! 0 
Ι,. Ῥ. 29. ἀς ο160, υοά νΥἱτ } 5 5'γ6 δί}} 611} .15 ὁχ- 
ογοϊ δι οπἰ 5 δά δογοίαγ. [1πλη10 οἰοαϑίγὶ. πη Γ6 8. 
ὩΟΩ [δηλΐηδ6 ἰη16}}χυπίυν, ἀοοπἀοησυμααθ ροίΐυ8 
651 ΟΥΑΪΐ ᾧγΓ6 πᾶ 68 01688, Εδοῖ. ΤΥ, 741. 4υδη) 
Ῥγοθδηάυπι, 4υοἀ Δ ομμοπάἀδίογ θυ. ργοίεοίαπι 60- 
αἴσο5 τὰ} δ οηΐ, τ᾿ ἃΓγ5 τοῦθ. ΕἸΠι5] οἷο δά 
ΒδοΟἢ 88 ἀγρίαν ἐλαίαν 50γδὲ γο]6η{ὶ α. Ὠἰηἀογῆαϑ 
ορροϑυίί ρστγδηηπδίίοαμα ἴῃ ΒΕΚΚογὶ Απρϑοά. Ρ. 939, 
28. οἱ Εὐδίδἰμΐυηι ρ. 1944, 7. 
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᾿ Ἁ ᾿ » 3 » 5 4 ᾽ 

καὶ νέρϑεν ὧν, ἀραῖος εἴφαει βαρὺς. 

Υ4.70Σ. 
οἵ μοι πάτερ, τί μ εἶπας; οἷά μ' εἴργασαι; 

ἩΗἩΡΑΚΖΗΣ. 
ὁποῖα δραστέ᾽ ἐστίν. εἰ δὲ μή, πατρὸς 
ἄλλου γενοῦ τοῦ, μήδ᾽ ἐμὸς κληθῇς ἔτι. 

ΠῚ ΦΑ͂ΛΟΣ. 
οἴ μοι μάλ᾽ αὖϑις, οἷά μὲ ἐκκαλεῖ, πάτερ, 
φονέα γενέσϑαι καὶ παλαμναῖον σέϑεν; 

ἨἩΡΑΚΠΖΗΣ. 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ " ἀλλ᾿ ὡς ἔχω παιώνιον 
καὶ μοῦνον ἰατῆρα τῶν ἐμῶν κακῶν. 

Υ24.0Σ. 
καὶ πῶς ὑπαίϑων σῶμ ἂν ἰῴμην τὸ σόν; 

ἨΗΡΗΚΠΊΗΣ. 
ἀλλ᾽ εἰ φοβεῖ πρὸς τοῦτο, τἄλλα γ᾽ ἔργασαι. 

1202. Αρυὰ ϑυίάδπι ἰη ν. ἀραῖος, φαΐ πης γοΓ-- 
50π| ΟΠ ρᾶΓγία ργδοο 6 η[[5 δἴϊογῖ, οπλἰβσα πη 651 ὦν. 

1203. Μοιθτγδηδο, οοἀα. ἨΔ]. οἀά. γοῖΐ. τίν᾽ 
εἶπας. (04. Υδη. τοῖ᾿΄. 1,8. τί, ΝΟὴ 86τρδβί!: βορμο- 
0165 τί εἶπας; ἸΤτίοΙπἰδηὶ τέ μ᾽, Ουπ γοίθγαμι δ το-- 
ΓᾺΠῚ δου ρίαγα φυοάδημπ)040 σοΟΙρᾶΓδτί ροίοβί, χυοά 
ῬοΓΒΟΠ5 ἴῃ ῬΗΟΘη 588 Υ. 892. ροβαϊΐϊ: τίν᾽ οὐ δρῶν, 
ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη. 

1206. (Οοά. ΗδΔ1]. ἐκκαλεῖς. 
1208. ΟΠέεηάίι ΥΥ δἰκοἢ ο] ἀϊαπι ὧν ἔχω ἐμῶν κα- 

κῶν, ΄Ταδα 681 ΠΠγογαη βου ρίαγα. Ῥαίεῦ δου θη ἀΔΠὶ 
[1586 ὡς ἔχω. Ὑἱάδν. 1234. 

1211. (οά. ΗΔ]. ομἱ{| ἀλλ, [Ιἄδπ σαπ) γοίί. 
1 γὶ8 τἄλλα γ. 1,8. Β. ΤεΙο ηΐδηΐ τἄλλα μ᾽. 
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Υ24270Σ. 
φορᾶς γέ τοι φϑόνησις οὐ γενήσεται. ᾿ 

ΗΡΑ͂ΚΠΊΗΣ. 
ἢ καὶ πυρᾶς πλήρωμα τῆς εἰρημένης; 

Υ,4.0Σ. 
ὅσον γ ἂν αὐτὸς μὴ ποτιψαύων χεροῖν᾽ 

121 τὰ δ᾽ ἄλλα πράξω, κοὺ καμεῖ τοὐμὸν μέρος. 

ΗΡΑΚΠΖΗΣ. 
ἀλλ ἀρκέσει καὶ ταῦτα" πρόςνειμαι δέ μοι 
χάριν βραχεῖαν πρὸς μακροῖς ἄλλοις διδούς. 

Υ34120.Σ. 
δἰ καὶ μακρὰ κάρτ᾽ ἐστίν, ἐργασϑήσεται. 

ΗΡΗΑΚΖΗΣ. 
τὴν Εὐρυτείαν οἶσϑα δῆτα παρϑένον. 

Υ2.20Σ. 

1220 ᾿]όλην ἔλεξας, ὡς γ ἐπεικάζειν ἐμέ. 

1212, Οοἀ. Υεη. φϑονήσεται. 

1214, Οοα.ἁ ὕ εη. οὐπὶ Τι ΟΠ ηἰδη 5 μήποτε ψαύω. 
Ὑεγᾶπ) Ἰθοἰοπ θη ργδοθοηΐ ΗΔγ]. οὐπὶ οοἰοΓὶ5 νεῖ. 
1 τῖ8. 

1217. ἀφπογα ὨρΘαΐτο ἀ! οἴππι πρὸς μακροῖς ἄλλοις, 
αυυπ Ὀγοργία οπλἱΐπο ἀδρυΐθ8οῖ αἰεὶ, διιἰαῖ!, 5ἱ 
45 (118 οσυγαῖ, Βοτν} } 5 δα ΟΠ ΔΙΗ, Ρ. ὅ71. (849. 
64. 1||ρ5.) 

1220. 1 τὶ ὥςτ᾽ ἐπεικαάζειν. Οοά, γα6η. ἀπεε-- 
κάξειν. ΑἸϊδηαπηι ἢἰς 651 ὥςτε, φυοά ἴῃ ὥς γε πιυί8η- 
ἀσπ οταῖ. Νόη ργδοίου που Βοῃδοίογαπ). ΑἸ φαϊὰ 
μυΐα9 τοὶ βεηβογαῖ Ἀοϊβκίαβ, ααὶ ὥςτε γ᾽ εἰκάζειν 
οοηϊθοἰΐ. 
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ἩΡΑΚΜΖΗΣ. ' 
ἔχνως. τοσοῦτον δή σ᾽ ἐπισκήπτω, τέκνο». 
ταύτην, ἐμοῦ ϑανόντος, εἴπερ εὐσεβεῖν 
βούλει, πατρῴων ὁρκίων μεμνημένος, 
πρύφϑου δάμαρτα, μηδ᾽ ἀπιστήσῃς πατρί" 
μηδ᾽ ἄλλος ἀνδρῶν τοῖς ἐμοῖς πλευροῖς ὁμοῦ 
κλιϑεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβῃ ποτέ" 
ἀλλ᾽ αὐτὸς, ὦ παῖ, τοῦτο κήδευσον λέχος. 
πείϑου. τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ' ἐμοὶ 
σμικροῖς ἀπιστεῖν, τὴν πάρος συγχεῖ χάριν. 

Υ4.0Σ. 
οἵ μοι, τὸ μὲν ψοσοῦντι ϑυμοῦσϑαι. κακόν. 
τὸ δ᾽ ὧδ᾽ ὁρᾶν φρονοῦντα τίς ποτ ἂν φέροι; 

1221. )6 οοῃϑίγυοίίοηορ γογδὶ ἐπισκήπτω ΘΌΠῚ 
δοσυϑδίΐνο ροΥβθΌηδΔ6 Υἱάθ Ετίυγάϊϊι ἰῃ νὰν. 166. 
ΡΒΙ]οοΙοῖ, 772. 

1220. ἘΠΙ5] 65 ἰῃ Αἀάἀοηά. δὰ Οαά. Ἀ. 9083. 
τᾶν} λάβη, ᾿ἰσοΐ οἰΐαπι ςοἀ. Ηδηὶ]. οὐπὶ νυ μαι! 5 
λάβοι πᾶθοᾶί. Εἰγπιδηΐ δοηἑ μη οἰ γα τὴ 4086 586- 
αυσυηίαΓ. Ν 

1228. 118γ] πεέϑον. Βτυποκία8 πεϑοῦ. 
1229. Ριγὸ παρος (οα. ΗΔ). πάλαι. εΐηάο 

ΒηιυηΟ ΚΙ .5 ξυγχεῖ. 
1230. Ἀρυὰ ϑυϊάδηι, χαΐ δαπὸ οἱ 8564. ΥΘΓΒΌΠΙ 

ἰῃ οἴμοι δἴδογτι, ᾿ομἰ Ὁ τῷ μὲν ὉΓῸ τὸ μέν. Ἰαηί. 866. 
τιμοῦσϑαι. β: ΒΟ βί68: τὸ ϑυμοῦσϑαε, εἰ μὴ πει- 
σϑείην αὐτῷ, καὶ τὸ πείϑεσϑαι ὧδε φρονοῦντι, δυς- 
χερές. Ἡΐηο ΠΠΠὰπὶ νοσοῦντα 16 ᾳ᾽556 σοη οἷ Ὑ ΔΚΚ6- 
Π6]ἀ 8. [ΙΔ ρῬογνεγβδηι Ργδεθεγεῖ βθη(θημ πη), πἰβὶ 
φρονοῦντα ϑυμοῦσϑαι εἰ τὸ δ᾽ ὧδ᾽ ὁρᾶν νοσοῦντα 
Β0γ θογοίυγ. 8646 ΗΠ} πηυϊδη άπ. Ἐδὶ δυίο 86η-- 
5805 ἰο: 6 5τ0 ἰγδϑοΐ, 1. 6. ΓΘΡΌδηΔΓΕ Π16Ώ115 ΠΟῚ 
ὁΟΠΊρΡΟΙΐ, πι8]ὰπΔ] 651: 5648 ἰΐὰ οὑ Υυἱάογθ 
ὁομιροίθοια Πηθη 118, 408 [εγδι 
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ἩΡΑΚΜΖΗΣ. 
ὡς ἐργασείων οὐδὲν ὧν λέγω, ϑροεῖς. 

114 ΟΣ. 
τίς γάρ ποϑ᾽, ἥ μοι μητρὶ μὲν ϑανεῖν μόνη 
μεταίτιος, σοΐ τ αὖϑις, ὡς ἔχεις, ἔχειν, 

128 τίς ταῦτ᾽ ἂν, ὅςτις μὴ ξ ἀλαστόρων γοσοῖ, 
ἕλοιτο; ; κρεῖσσον κἀμέ 7. ὦ πάτερ, ϑανεῖν, 
ἢ τοῖσιν ἐχϑίστοισι συνναίειν ὁμοῦ. 

ἩΡΑΚΜΖΗΣ. 
“ἀνὴρ ὅδ᾽ ὡς ἔοικεν οὐ νέμειν ἐμοὶ 
φϑίνοντι μοῖραν" ἀλλά τοι ϑεῶν ἀρὰ 

1240 μενεῖ σ᾽ αἰ πιστήσαντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις. 
Υ4.0Σ. 

Υ̓ “ “- οἱ μοι, τάχ, ὡς ἔοικας ὡς νοσεῖς φα»νεῖν. 

1284. Ἐτ[υγάϊ 5 δαδουγίρβίί: »» 51π6 οδ 588 
Βομδοῖον. Με]εῖ. ρῥ. 23. οογ αἷς σοὶ δ᾽ αὖϑες. ὙΥἹἱά. 
Απιᾳ. 16. Εἰ τε Γθοίρ. Τγδοῖ. 1018. ΑΟΒ6ἢγ]. 
Ῥογβ. 407. καὶ ΡοΒ8. μὲν ΤγΔΟΙ. 689. ΑΘΒΟΒΥ]. 8. 
ΤῊ... «(5 ἈΒροίο αἰοἴα βιηϊ, 4υδὲ γοοία οοφί δία. 

1235. (οα, γε η. νοσεῖ. 
1230. (οά. Υβη. αἱροῖτο. 
1238. Οοἀά. Ηδι!. Ὑεη. οἱ εἀά. νοῖΐ, νέμειν. 

Βευποκίαϑ νεμεῦν. ΤΡΙΟΠπἰδηὶ γέμει γ᾽ ΟὉ ΠΟῊ ἰηϊ6]-- 
Ἰεοἰδπι δίϊγδοι Οη6 πὶ, 4π8 ὡς ἔοικε νέμειν ὈΓ0Ὸ νόμεε, 
ὡς ἔοικε. αϊοϊίαΓ. ΥΙάΘ δα Υἱβογ. Ρ. 894. 

1229. Θεῶν ἀρὰ αυπηὶ ἀἰϊεῖῖ, ὀχβθογδί  Οη ὁπ 
ἀδογαπι ἱπνοσδίϊοηθ [δοίδπι, δὲ ἀδίηἀ6, ΄ιδο ἢδης 
ΘΟΠΒΟΖΟΪ ΠΡ, ἰγᾶπι ἀδογαπ Υἱπἀ!εἰάπχαθ ᾿π|6}}Π6|. 

1241. {τὶ τάχ᾽ ὡς ἔοικας, ὡς νοσεῖς φράσεις, 
408Π| ΠΕΙῸ πο Υἱἀ οἱ ἃυγ δυ5 γ8146 ἰηργδίδηι 50Γ]- 
ῬίυΓδη) 6586, ουἱ ἀοίοδηἀθηάδο [Γυϑίτᾶ Δαἢ θΟΙῸΓ λέ- 
γεις δοκεῖς ἰῃ Αηἰᾳοηᾶ ν. 082. Μυ]ίαπι οηἷπὶ ἰηἰογοϑί 
πίγυχῃ [818 ἰη αηᾶἃ ἀϊροάϊδ σοηἰυθηρδηίαγ, δὴ ἴῃ ἀυᾶ- 
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ἨἩΡΑΚΠΗΣ. 
σὺ γάρ μὲ ἀπ᾿ εὐνασϑέντος ἐκκινεῖς κακοῦ. 

Υ4.40Σ. 
δείλαιος, ὡς ἐς πολλὰ τἀπορεῖν ἔχω. 

ἨἩΡΑΗΑ͂ΚΖΗΣ. 
οὐ γὰρ δικαιοῖς τοῦ φυτεύσαντος κλύειν. 

Υ470Σ. 
1245 ἀλλ᾽ ἐκδιδαχϑῶ δῆτα δυςσεβεῖν, πάτερ; 

ἩΡΗΑΚΠΊῊΗΣ. 
οὐ δυςσέβεια, τοὐμὸν εἰ τέρψεις κέαρ. 

Υ470Σ. 
πράσσειν ἄνωγας οὖν μὲ πανδίκως τάδε; 

ΠΡΗΩΚΠΗΣ. 
ἔγωγε. τούτων μάρτυρας καλῶ ϑεοῦς. 

Υ4.10Σ. 
τοιγὰρ ποιήσω, κοὺκ ἀπώσομαι, τὸ σὸν 

1250 ϑεοῖσι δεικνὺς ἔργον. οὐ γὰρ ἄν ποτε 

θυ8. β0Πο] 8168: ὡς φανερὸς εἰ νοσῶν, οὕτω καὶ 
χαλεπῶς διαλεγόμενος. ΗἨΐὸο αυΐϊάδπι φράσεις οἰΐδπὶ 
δὰ 5Βοηίεη(ίδηι ργᾶναῃ εϑῖ. ΝΟ ἀυδ δηάαπι νἱ ἀοῖαν 
αΐη ΗΨ]]ὰ5, ἀ6 ποτα οδάθηι 48 ρᾶῖον ἀἰο6 Πα ἔΟΓη ἃ 

, αἴ 65 Γαϑροπάοι, ταγ ὡς ἔοικας ὡς νοσεῖς φανεῖν. 
Υἱάθῃ8 οηΐπι ραίγοηι ἱγᾶ οἴἴδγνθβθοογο, πηοχ, ἱπαυϊῖΐ, 
οΟϑἰθηΒΌΡ5 νυἱάογϊθ (6 πηρηϊϊ8 ΠΩ0Π 8815 
ΘΟ ΡΟΥΘ ΠῚ] 6586. 

242. 1δτί ἀπευνασϑέντος. ϑοΙρ8ὶ ἀπ᾿ εὐνα- 
σϑέντος. Ἰὰ 56Π0]4868 Βαθαΐ!, αἱ 5ἰ6 Βοῦ δ[1: σύ 
με, φησίν, ἀναταράττεις ἀπὸ τοῦ καταπραῦνϑέντος 
κακοῦ, μὴ πεεϑόμενος. 

1248. ὙἘτΙΙοΟΙηΐδηϊ Πδγῖ, ὡς ἐς πολλά γ᾽ ἐπαπο- 
ρεῖν ἔχω. " 

͵ 
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κακὸς φανείην, σοί γε πιστεύσας, πάτερ. 
Η ΡΑ͂ ΚΑ ΗΣ. 

καλῶς τελευτᾷς , κἀπὶ τοῖξδε τὴν χάριν 
ταχεῖαν, ὦ παῖ, πρόςϑες" ὡς πρὶν ἐμπεσεῖν 
σπαραγμὸν ἤ τιν᾽ οἶστρον, ἐς πυράν με ϑῆῇς. 
ἄγ ἐγκονεῖτ᾽, αἴρεσϑε. παῦλά τοι κακῶν 
αὕτη, τελευτὴ τοῦδε τἀνδρὺς, ὑστάτη. 

ΤΑ Ζ0Ο.Σ. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν "εἴργει σοὶ τελειοῦσθαι τάδε, 
ἐπεὶ κελεύεις κἀξαναγκάζεις, πάτερ. 

ἨἩΡΑΚΠΊΗΣ. 
ἄγε νῦν, πρὶν τήνδ᾽ ἀνακινῆσαι 
νόσον, ὦ ψυχὴ σκληῤὰ, χάλυβος 
λιϑοκόλλητον στόμιον παρέχουσ᾽, 

1200. Νοπλο θη νἱἀοΐ, γοοῖθ ἃ Βγυποῖίο δΟΠλπΊᾶ 
Ροδβίίαπι 6556 ροϑβί αὕτη, 4ασπ νυ ἶχὸ πᾺ}}4 10] ο556εῖ 
᾿ῃἰοΓΡΌΠΟΙΟ : 5668 ἀο 6δδϊ εἰΐδηι δηἰ6 ὑστατη ἀΪ511}-- 
δογε. ΜΑ]6 εηἰπὶ 50] ϑίε5 αὕτη ΟΠ) τελευτὴ 
οοηϊαηχὶΐ, ουΐὰ5 ἢᾶ6ο γογθᾶ διηί: μονή γὰρ ἀνα-- 
παυσις, τὸ παραϑεῖναί με τῷ πυρί, καὶ τοιαύτῃ τε- 
λευτῇ χρήσασϑαι. Ἰιηΐιο δος αἰεῖς, δος τἱμὶ 
Ροβίγθιηδ ἃ τη 88 γθαυΐοϑ 65ϊῖ, πηογὶ. 

1259. Νοη ε6δὶ Ραϊαηάυπ), οἱ Μαβδτανίο νἱ46- 
βαῖαγ, ἀναχενῆσαν ΡῬΓῸ ἀνακεγνῆσαε ἑαυτὴν» αϊείαπι 
6586, 566 ϑοπηεί ἴρϑυῃ Δ] η5 Ησγοα 65 ἢοο νὰ}, 
Ργϊαϑααδηι αἀἰαϊί 5 Ὡοτδη 0 ἀρηῦο ὀχοὶς 
(65 ΠΟΥ ἃ Π]. 

1201. Μίτγαμ οθῖ, οορίίαγο φαοιηαᾶπι μοί 558 
46 ἴγθηο βαπμη β αἰδιϊ ηοῖο. Ἀδοία5 5. Β 0} }45168, ϑ68 
16 φυοαὰθ Ἰοημία5 γερμείθη8: ἑαυτὸν παραϑαῤῥύνει, 
ὥςτε μὴ βοᾶν κομεζόμενον εἰς τὴν πυραν. ἄγε οὖν, 

φησίν, ὦ σκληρὰ ψυχὴ ὡς ἀπὸ -Χαλυβικοῦ σιδήρου 
πεποιημένη; πρὶν τήνδε ἀνακινῆσαι τόσον ἐνδοῦσα 
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ἀνάπαυε βοήν, ὡς ἐπίχαρτον 

τὸ σεαυτοῦ στόμα ἐμφραγῆναι, ὡς ανεὶ στόμα φρέατος 

λίϑῳ κεκολλημένου πρὸς τὸ μηκέτε ὕδωρ ἀνιμᾶσϑαι. 
λείπει δὲ τὸ ὡς, ἕν ἧ, ὡς ἀπὸ χάλυβος γεγενημένη. ἢ 
λιϑοκόλλητον στόμεον, ἀντὶ τοῦ λίϑεινον καὶ 
σκληρὸν χαλινὸν σαυτῇ ἐπιβαλοῦσα. Οὐυδοτί ας Πος 
ἴῃ Ιο60, γϑγθᾶ σκληρὰ εἴ χάλυβος αἰγαπι δὰ ψυχή, δΔΏ 
δα ϑοαυθηίΐα ρογιϊηοδηΐ. ῬΟΓ ᾿ἰοσ65 ϑναπΊΠδί 1 8 
αυῦπι αἰγαπη4α6 [6γἱ ρο5511, Ρτϑοἴθγοπά α πὶ 651 Πὺυ6, 
αυοά δα 5επίθηίίδηι ἂρι!55ἰπηὰπι 6ϑί, Αἰᾳὰθ ἰῃ 60 
ΟἸΏΠ65, υἱ νἱἀοίαγ, σοηϑομμίαηί, σκληρὰ 6556 ΘΠ 
ψυχὴ σοηἰαησεηάμσπι). Νὰᾶπὶ 0 ἀθτᾶ ἃ η Ϊ πἃ 4υη} 
ἀἰεῖ!, δΒοο ββηϊ δαί, ὁ ααδ6 παα]ῖᾶἃ ρθτία 51]. 
Ουοά φυὰπι βγαυεγ ἀϊοίαπι 511, ΠΩ] ὨΘΓΘΙΌΓ Ροπάυϑ8 

ΟΥ̓ΘΓΡογαηι, 51 Ὠΐ 15 Δ ΟΓΘ(ΌΓ δά άϊιο οἰἴδαι χάλυβος. 
Νδι δ] υἀ δϑῖ, ᾳυορά «ἴ]τυπί, Ηε5106] Ο. εἰ Ὦ. 140. 
ἀδάμαντος ἔ ἔγων κρατερόφρονα ϑυμόν, αυοη δηλ ἰδὲ 

φυλὴ ἀυτυ8 511 δηϊη5 ᾿πα οΔη απ} ογὰϊ. ἢ δαίθδηι 
ἀαγυπι αἰοἱ 5815 οί. Ὠοίηάδ ποπλρη στόμεον μδίι Γᾶ 
σ ἃ 510] Υἱηάϊοδί (τὶ ΘΟ ΘΙ οΓδ θη. αὐ ΠῸΠ 
νἱἀδαίατγ ἀυβδιδηάθπι 6556, αυΐῃ χάλυβος λιϑοκόλ- 
λητον στόμιον παρέχουσα ΘΟμδεογθδηΐ, ἱ. 8. ΓΘΓΓ ἃ ἢ 
ΘΟΧΠ ΒΘ 5 ΒΔΧΟΓΌΙΪΩ ἔγ 6 ἢ ὉΠ]. Οὐπηράγαῖο Ρεἰα 
ἃ ἴογγοαᾶ σοπιρᾶρθ» 4ἃ ϑ8ᾶχᾶ, Ὠ6 ἰδοδηΐ, σΟηΐθη- 
δυπίαν, Π60 46 Ῥαΐ60, αἱ 00 Δ5ἴδο ρἰδεεί, δαυΐ 
ὉΠῚῸ σοΓο σθηθγο ταυτὶ, 868 ἀθ 60, 4υοὰ υδ᾽ουαα8 
Ορυϑ. 65. βϑᾶχᾶἂ ἢτμηϊῖοΓ σΟΠΓΪΠεΓῖ, οορ  δηάτπι 6ϑ8ί. 

1202. 10 τὶ, ὡς ἐπίχαρτον τελέως ἀεκούσιον ἐρ- 
γον. ΘΟΒΟΙἰΔΒί65: ἀνάπαυσον τὴν βοήν, ὡς εἰς ἐπέ- 
χαρτον ἅμα καὶ ἀκούσιον πρᾶγμα χωροῦσα, τὴν πυ- 
ρᾶν. πῶς δὲ ἐπίχαρτον καὶ ἀκού 'σιονῚ ἐπίχαρτον μέν, 
ὅτι ἀπαλλάττεται τῆς νόσου" ἀκούσιον δέ, ὅτι λυπεῖ 
πάντα ἡ ἀποστέρησις τοῦ βίου. παρὰ τό, ἑκὼν ἀέ- 
κοντί γε ϑυμῷ. ΑἈρογίαηι 651, ἤαη6 τελέουσ᾽ ἢ8- 

. Βυΐδ586, φιοα σοηϊ οἰ Γὰ ἀββθοιίαβ 65 ΒΙΠΟΡθοΟΚία5, 
Γεοθρθγαηΐ ἀτγοαάρδοκίας ἃ]. 6. Ἐγίαταϊ[8 ἀ6α 
τελεοῖς, ϑ64 ρΓδροϑίαί τελέουσα, 4ποά [αἰατγὶ (οπη|ρο-- 
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τελέεουσ ἀξχούσιον ἔργον. 

Υ410Σ. 
αἴρετ, ὐπαδοί, μεγάλην μὲν ἐμοὶ 
τούτων ϑέμενοι συγγνωμοσύνην, 
μεγάλην δὲ ϑεοῖς ἀγνωμοσύνην 
εἰδότες ἔργων τῶν πρασσομένων᾽ 
οἵ φύσαντες, καὶ κλῃζόμενοι 
πατέρες, τοιαῦτ᾽ ἐφορῶσι πάϑη. 
τὰ μὲν οὖν μέλλοντ᾽ οὐδεὶς ἐφορᾷ" 

ΤΒ εϑῖ, περίβοίδ ΘοΟμγΔΟ]0Ππ6, υἱ΄ ἴῃ ΔΗΔΡΔΕΒΙ[5. 
Τἠθτογάπι ΒΟΥ ΡίαΓΔ, τελέως, ΘΓ [ογίδ556 4υ] ἐοη- 
11οἷδί ἐσ (811 Ἰ6110Π6 πδἴδη, 6586, ὡς ἐπίχαρτον τελε-- 
ὥσαε ἑκούσιον ἔργον, ὨΔΙῺ ΘΌΔΥΘ 68} ρΡΕΓΓΙΘΘΓΕ 
ΒΡοπίο ἀροτοῖυπι (δοϊη 5. ΑΟ ρῥγδοίογαϊ ἢος 
[ογίδϑ88ε Βοάϊδ δαί: 5Βεα 4αδ] ὁπ ΘΟρΒ06165 Ηδοτ- 
ΟΌ] αὶ ἀεβογρϑ11, πι6}18 ὁοηγθηΐγὲ υἱοί Γ ΔΙ οτιιη,. 
Ουδηην 8 οηΐπι [οτίΐθ δΔηΐμηᾶἃ. ἰδιηθη ἰηγ ἃ δὰ Οτουπι 
011, ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ ̓ ἁδροτῆτα καὶ ἥβην. 

12θ4. Νυ]}]ἃ ρογβοηδο ποία ἰη δηι14}5 6ἀ4. οἱ, 
αὖ σοηΐεἶο, εοἀά. (ἰγίο η1}}ἃ 6ϑ1 ἰπ οοά. ΕἸΟΥ. Ηγ] 
Βολθη ΓΘΟΙ δαδογὶρίαμ ἴῃ ΤΠΟΙΠΙΔηΪ5, ΔΒΠΟΒΟΙΙαΙ16 
ΒΟΠΟ Δϑίαβ. [5 γϑείθ δίο: αὔρετ᾽ ὀπαδοί. οὐκ οἰκέ- 
ταις, ἀλλὰ τοῖς ἀκολουϑοῦσιεν αὐτῷ ἐξ Εὐβοίας. 

1200. Οοἀά. ΗδΔι]. ΕἸον. οἀ 4. γεῖί. ϑεῶν. Τιῖ- 
ΟἸἸηἷδηΐ ϑεοῖς, αυοά 5ογνάγιηΐ Βιυποϊκίαβ οἱ Ετ- 
[υτάϊ]5. ΒΘ η585 651: πηᾶοηδη), ἀ6ΟΓᾺ ΟΥ̓ 46- 
Ιἰδίρι ἴῃ ἢ18 6558 ΓδϊΪ, 416 ΠΟ ἃ σ 08 - 
ἴ. ὙΙάΟ δά. 474. 

1209. ᾿Εφορῶσι, δάβρίοϊαηί, ἰίᾶ. υἱ που το- 
πιραϊαπι δἴογδηΐ. Ἀργὰ ἰη ΕἸοοίΓᾶ Υ. 824. ποῦ 
ποτὲ κεραυνοὶ Διός, ἢ ποῦ φαέϑων “Ἄλεος, εἰ ταῦτ᾽ 
ἐφορῶντες κρύπτουσιν ἕκηλοι; 

1270. ΒΒ ο  δϑίθ5 : ἐφορᾷ. περιττὴ ἡ πρόϑε- 
σιβ. 8815 αυ!άθπι ἐγαΐ ὁρᾷ, 864 ἴῃ ἐφορᾷ ποη τοά- 
υηάδί ργδοροϑίίῖο. Ὑ4146 οπῖπιλ ἀΐγογϑᾶ 56 (6 Ὠ {18 651, 
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τὰ δὲ νῦν ἐστῶτ᾽, οἰκτρὰ μὲν ἡμῖν, 
αἰσχρὰ δ᾽ ἐκείνοις, 
χαλεπώτατα δ᾽ οὖν ἀνδρῶν πάντων 

τῷ τήνδ᾽ ἄτην ὑπέχοντι. 
’ὔ ᾿ Α 2 3.3 ἐω 

λείπου μηδὲ συ, παρϑέν, ἐπὶ οἰκῶν, 

5ἱ ἐφορᾷ, 4δπὶ οἱ ὁρᾷ ἀϊολ8. Τὰ μέλλοντα οὐϑεὶς 
ὁρᾷ εϑῖ, (αἰὰατᾶ ποηγ0 Υἱάοῖ: ἰἱ. 6. Ἰδίοηἱϊ [υἰπΓᾶ. 
Τὰ μέλλοντα οὐδεὶς ἐφορᾷ δαΐθηη, 4υἷὰ ἐφορᾶν 46 60 
αἰοίίαγ, αὶ Δ] ᾳυἱά ἰοίαπι οχ Ἰοησίηαῃο οοηϊααοίαυτ, 
βἰηΠοδί, πε πιὸ ουηοίδ, 41.886 [υἴατὰ 5αηΐ, 
σοηϑρίοί!. Ὑδηΐο πιῆ Ργο θη) Δ ΚΕΒοΙα 
ἀφορᾷ, αυοά οἰἰδιῃ Ρὸγ 56 'ρϑπι 80 ΠΟΟ Ϊ060 8]16- 
πη 651. 

1218. (οά. Υοη. εἱ [υπηί. 860. ἁπάντων. [πῃ 
οοἀά. Ηδγ]. οἱ ΕἸΟΓ. ῥτὸ πάντων Ἰοαίίαγ ϑανάτους, 
4088 5οτίρίαγα ηἰδὶ [οτῇ 6 ἃ γγδηι 5 ΠὈγαγι! ο6}}8 
δάν. 1270. ἀοθείυγ, ΕἸοβδηίεν δὰ σης πιοα απ οοΥ- 
ὙΠ ροίεϑί: “Ζαλεπώτατα δ᾽ οὖν ἀνδρῶν, ϑανάτου τῷ 
τηνδ᾽ ἄτην ὑπέχοντι. 11ὰ Ἐπτίρ[ 465 ἰη ἴοηε νΥ. 1240. 
ϑανάτου λεύσιμον ἄταν αἰχίἰί. 

1216. ΒταηΟΚΙΐ πιειηθγδηδε οἱ 664. γείΐ. ρεγβο- 
Ὧδ6 Ποΐαπὶ  θεμί Χορὸς ἢ Ὕλλος. ὙτΙοἰ πἰδηΐ Χο- 
οός. ΒΟ] Δβίε8 : ταῦτα λέγει ὄ Χορὸς ῆ ὁ Ὕλλος. 
ἔοικε γὰρ ὁ Ὕλλος ἀποστραφεὶς 1 ταῖς ἀποτοῦ χοροῦ λέ- 
γεεν, τοῦ μὴ ἀπολ ἐμπάνεσϑαι τῶν οἴκων, ἕως ἃ ἂν ἐπανέλ- 
ϑώωσιν ἀπὸ τῆς πυρὰς. τινὲς δὲ γράφουσιν ἐπ᾽ οἵκ ων, 
τουτέστι, μηδὲ ὑμεῖς περελ εἰπεσϑε ἐνταῦϑα, ἀλλ ἀκο- 
λουϑήσατε. ΤτΙοΙ Ω08 : αἱ τοῦ χοροῦ πρὸς ἑαυτὰς 
τοῦτοφασί" μηδὲ ὑμεῖς περελείπεσϑε ἐνταῦϑα ἐπὶ τῶν 
οἴκων, ἀλλ᾽ ἀκολουϑήσατε. Ῥ]εταπιαι! ἐΒΟΓῸ8 ἃπᾶ-- 
Ῥ80581158 ἤποπι ἴδεἰϊξ ἰγαροοαΐδο, αποα μος 5 [Δοθγοῖ, 
δυϊ ε60 δΔυϊ 505 ἀΐσογεῖ, Ποη δαϊθια φΟἸ ΟΠ πογθίας 
ὉΠ81Ὰ Υἱγαίπαιη. ΟὐδΓα ἾἮνδθο Ἦγ}}1} γογθᾶ 6886 ρὺ- 
ἰδηάυλ 651, σοηγοΓ Θη(15 56 δα ὁδΔηλ Υἱείη πὶ ᾽ συδθ 
ἀυχ σβονὶ 6581. ἘΠ ϑυηὶ οἰἶδην 11|4, κοὐδὲν τούτων ὅ 
τι μὴ Ζεύς οοησταδ 15, αι {{Π 6 τη040 ῥ᾽ γί Ὀ05 ἀ6-- 

δυρῆ,. οὶ, Υ. 12 
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μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νέους ϑανάτους, 
᾿ 4 -«- 

πολλὰ δὲ πήματα καὶ καινοπαϑῆ" 
δὼ , ΄σ 4 ᾽ 

κοῦύδὲεν τούτων, ὁ τι μῇ Ζεύς. 

οἰδιδυογαῖ. 864 αυοά ἰη ἰδ γὶ5 οϑὶ, λεέπου μηϑὲ σὺ, 
παρϑέν᾽, ἀπ᾽ οἴκων δροτίαμμ νἱ(ΐαπὶ ο5ί, τϑείοαας 
[ἐοοταηΐ, ᾳαΐ τεδπογαηΐ ἐπ᾽ οἴκων. 

1277. 1 11 δγ15 οἰηΐϑϑαπ καὶ, χαρά ΡΥ 05 ΓΕ-- 
οἰἰταἰ Βοη]οἰθ58. Ῥτο χαεγνοπαϑῆ ἴῃ ἑοίά. δἀϑοεὶ- 
Ρίδπι 6550 8]͵8πὶ [εοἰἰομόπι καεγνοπαγῆ, δἀηοίδυ!ς 
Βνιυποκία5. Ἐδὶ θἃ οἰΐδηι ἰη οοἀ. ΕἼΟΓ. Βαργᾶ Βοῦρίδ: 
ἰη ἰοχία ᾶθοὶ ΗΔ] οἶδηθθΒ. ἘἈθοορῖϊ ΥΥΔΙΚΟΒο] ἀϊα5. 
Ἐχαᾳαϊδίίαια μος. φαΐ 6πὶ ὁ5ῖ, 5686 οἰΐδπι απ δεϑἰίθη). 
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βίορῆι. Ἀδη. 470.) 751. 

Ἐαυπίδιμίαβ (Ρ. 222. 20.) 

188. 

ποηϊίνυ5 ἀθσρίοχ ὅ7. ὅρ- 

ποντος εἰςορᾷς ἐμοῦ 994. 

Ἠδτου 65 νοηάϊ 5 202. 
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Ἠδετοάογαϑ 252. 

Ἠεδίοάυθβ δρυαὰ δ6}ο]. 

0ΡΗ. 308. 

Βοιηοροίε!οαίδ 1.810 ἴῃ 

τη ἀἱροαΐα 1241. 

ΤΥοοργοη (847.) 188. 

ΧΩ ΘΟ Π]Π} ρῥΓΟ [δ πληΐη0 

207. 

τηεῖτᾶ 851. δογαπῃ) δροὰ- 

,δῖδ Γοβροηβὶο 824. 88ὅ. 

βοἱογγβοσίοπηιῃ 6523. 

1085. ρΡδϑοῃθβ ααυδε, 

20ὅ. 

πιο] ο58ὶ θ58. 

Νίοδηάογδρ. β6 801. ΑΡ90}]}. 

ἈΠοᾺ. (1, 419.) 213. 

πυπιογὶ 400. 1241. 

ΟἸΒΠΐἷΠΟ ΟΠΊΠ65 φυοπιοῦο 

ΒΥΡΕΓθΟΙΙοε ἀἰοδίαν 1060. 

ορίδίίνι9 ογίϊοηΐβ 900]}-- 

4086 φῃὰ Ιοβ6 πϑυτροίαγ 

65. 

οΓάο ἴῃ Θηθμ Γδί 0168 8]- 

μαἡ ἢ πο] οοίυ5 294. 

Οτιγαἶδε τυ]ΐ8ε 218. 

ΡΓδοροϑίιο ἀπροχ 1160. 

Ρτοπομ 5 γορ [10 219. 

289. 

ϑομοᾶ Ριηἀδτιίουμι 520. 

δοουηαδ ρογβοηᾶ ργοαυδ- 

Υἱβ 2. 

ΘΠ} 5.65 ΘορΠοο}15157. 

243. 328..:715. 837. 

ΘΟΡΒο0165 (ΕἸεοίτα 309.} 

295. (1365.}) 130. (Οεὰ.. 
(Ο]. 706.) 196. (293.) 

296. (678. 1094.) 190. 

(1118.) 338. 

ΤΠοοογίία5 (1, 99.) 122. 

εἰ ῖδο Υἱϑ.217. 

γογθυμ βἰηρυϊδτοοῦτ Πο- 

ταΐηθ Ὀἰαγ }} 520. 

γ064}158 ὈγοΥΐ5 θη8}18 δηΐε 

πΑ θη ρισαποίᾶ 7. 










